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 المقدمة

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 . طوأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف 

 أمٚ بًد:

واحد طٓر رموٚن فًٚم  جمٚفس ؾَد مـ اهلل ظعَّ ب٘فَٚء دروس يقمٜٔ ذم

همتح اخلالق زمٌٝم٣من مجؾ َمـ حم٣مؽمـ ) بًْقان ٝوـٕٚ وأربًغ وأربًّئٜ وأفػ

 (.وَم٣ًموئ إطمالق

تذـر ادًِّغ بٌٚب ظزهؿ, ودظقهتؿ إػ مُٚرم  وافَهد مـ ذفؽ

, ؾًـ أيب طإخالق, وحتذيرهؿ مـ شٍٚشٍٓٚ, ؾٓل فٛ دظقة افٌْل 

َم  ": ط اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  هريرة  ِّؿَ  زُمِٔمْث٦ُم  إِٞمَّ ََُت
طَْماَلِق  َص٣ميمَِح  ِٕ ْٕ  " ا

 أخرجف أمحد.

ـِ  اْهِدِن  ايمٙمُٜمؿَّ  ": طوذم دظٚء رشقل اهلل  ًَ ضَْم طَْمالِق  ِٕ ْٕ  َٓ ََيِْدي ا

ٛمَِٜم٣م ًَ ضَْم ْف  َأْٞم٦َم، إِٓ ِٕ ُف  َٓ  ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل اْْصِ  " َأْٞم٦َم  إِٓ ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َيٌْمِ

 . أخرجف مًِؿ ظـ ظع 

 ؾٖشٖل اهلل أن يٍْع هبٚ ذم ادحٔٚ وبًد ادامت, واحلّد هلل رب افًٚدغ .

 حئك بـ زيد افزظُري احلجقريـتٌف/ ظٌد احلّٔد بـ 

 هـ 1221/ ذو افًَدة/ 11 



 

 

 

 المجلس األول: الصدق والكذب

 

[3] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 1الصدق والكذب: المجلس األول

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

 وحده ٓ ذيؽ فف, وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

 أمٚ بًد: 

 ظئؿ, أحدمهٚ حٞ افٌْل صذ اهللٕذـر ذم هذا ادجِس خَِغ صٖهنام 

 . افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿاجتٌْف وافثٚين  ظِٔف وشِؿ وختِؼ بف ودظٚ إفٔف

 خقل جْٜ اهلل.دأحدمهٚ شٌٛ فْٔؾ روقان اهلل و

 وافثٚين شٌٛ فًخط اهلل ظز وجؾ, ودخقل ٕٚره.

ِلِّ َصذَّ  قٍد َرِِضَ اهللُ َظُْْف, ظـ افٌَّْ ًُ ًْ ـِ َم ِْٔف دل ظِٔٓام حديٞ اْب َِ  اهللُ َظ

ََِّؿ, َؿَٚل:  ، َوإِنَّ ايمػم ََيِدي إلَِم »َوَش دَق ََيِْدي إلَِم ايمػمِّ ْدِق هم١منَّ ايمِمِّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِميمِمِّ

يًٗم٣م، َوإِنَّ ايمَ٘مِذَب  صُمَؾ يَمَٝمِمُدُق ايمِمدق ضَمتَّك ُيْ٘مَت٤َم فِمٛمَْد اهللِ ِصدِّ اجَلٛم٥َِّم، وإنَّ ايمرَّ

صُمَؾ يَمَٝمْ٘مِذُب ضَمتَّك  ََيِْدي إلَِم ايمُٖمُجقِر، َوإِنَّ  ايمُٖمُجقَر ََيِدي إلَِم ايمٛم٣َّمِر، َوإِنَّ ايمرَّ

ازًم٣م  ."افهحٔحغ"احلديٞ ذم ش. ُي٘مَت٤َم فِمٛمَْد اهللِ ىَمذَّ

ـْ َأْوَشِط "مًْد اإلمٚم أمحد"ذم خىٌٜ أيب بُر رِض اهلل ظْف ـام ذم  و : َظ

ٍرو َؿَٚل:  ّْ ـِ َظ َد َوَؾِٚة رَ »ْب ًْ َٜ َب ُٝ اْدَِديَْ َؿ  اهللَصذَّ  اهللُشقِل َؿِدْم َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

, َؿَٚل: َؿَٚم ؾَِْٔٚ َرُشقُل  َس َظَذ ادَِْْْزِ ُٛ افَّْٚ ُى ٍر ََيْ ُْ ُٝ َأَبٚ َب ْٔ ٍَ ْف َٖ , َؾ
ٍٜ َْ ًَ َصذَّ  اهللبِ

                                                           
1
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اٍت, ُثؿَّ َؿَٚل:  اهلل ُة, َثاَلَث َمرَّ ْزَ ًَ ْتُف اْف ََ ٍل, َؾَخَْ ََِّؿ َظَٚم َأوَّ ِْٔف َوَش َِ ٣م َظ َ َي٣م َأَيه

ـْ  اهللايمٛم٣َّمُس، ؽَمُٙمقا  َٓ َأؾَمدَّ َِم ُف ََلْ ُي٠ْمَت َأضَمٌد َِمْثَؾ َيِٗمكٍم زَمْٔمَد َُمَٔم٣مهَم٣مٍة، َو اظمَُْٔم٣مهَم٣مَة هَم١مِٞمَّ

٥ٌٍَم زَمْٔمَد ىمُ  ْدِق ِري  شْٖمٍر، َوفَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِميمِمِّ

أي: افزمقا افهدق ذم أؾًٚفُؿ وأؿقافُؿ واظتَٚداتُؿ, ؾال ييـ افيٚن 

افهدق يتوّـ افَٔٚم بٖمر اهلل ظز  بؾ, ؾَط ٕىؼ افًِٚن ذم أن افهدق 

وجؾ مـ افتقحٔد وافهالة وافزـٚة وافهٔٚم واحلٟ وـؾ مٚ أمر اهلل شٌحٕٚف 

ُٗمقا وهلذا ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ﴿بف وتًٚػ  ـَ آََمٛمُقا اسمَّ ٣م ايمَِّذي َ َوىُمقُٞمقا ََمَع  اهللَي٣م َأَيه

٣مِدوِمكمَ   [. 117﴾ ]افتقبٜ:ايمِمَّ

ذم أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ ومًتَداهتؿ, ومٚ يدل ظذ هذا  مع افهٚدؿغ أي:

لِّ صذَّ حديٞ صداد بـ اهلٚد أن رجاًل مـ إظراب ادًْك   اهللجَٚء إػ افٌَّْ

لُّ صذَّ  َؽ ؾٖوص بِِف افٌَّْ ًَ ُف وؿَٚل: ُأهٚجُر م ًَ ٌ ـَ بِِف واتَّ ََِّؿ ؾآَم  اهللظِِٔف وش

ََِّؿ بًَض أصحٚبِِف ؾ َٕٝ ؽزوٌة, ؽَِْؿ رشقُل ظِِٔف وش ظِِٔف  اهللصذَّ  اهللِامَّ ـٚ

َؿ َفُف َوـَٚن يرظك  ًَ ًَؿ وؿًَؿ َفُف ؾٖظَىك أصحَٚبُف مٚ َؿ ََ ََِّؿ ؾٔٓٚ أصَٔٚء, ؾ وش

ُف َفَؽ رشقُل  َّ ٌؿ َؿً ًْ َرُهؿ. ؾِامَّ جَٚء دَؾًقا إفِٔف ؾََٚل: مٚ هذا ؟ ؿٚفقا: َؿ ْٓ َط

ََِّؿ. ؾٖخذَ  اهللصذَّ  اهلل لَّ صذَّ ظِِٔف وش ََِّؿ ؾََٚل: يٚ  اهللُه ؾجَٚء بِِف افٌَّْ ظِِٔف وش

ُد, مٚ هذا ؟ ؿَٚل: َؿًُّتُف َفؽ. ؿَٚل: مٚ ظذ هذا بٚيًُتَؽ, وَفُِِّْل بٚيًُتَؽ  َّّ حُم

. ؾََٚل:  َٜ ٍؿ ؾٖمقَت وأدخَؾ اجلَّْ ْٓ ًَ ِف ب
َِ إن »ظذ أن ُأرَمك هُٚهْٚ وأصَٚر إػ حِ
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ٌِ  «َيِمُدوْمَؽ  اهللسَمِمُدِق  َِ , ِؿَتٚلِ  ذِم  هَنَُوقا ُثؿَّ  َؿِِٔاًل  ُثقاَؾ ُدوِّ ًَ ُِٖتَ  اْف ِلُّ  بِفِ  َؾ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ُؾ  َوَش َّ ؿٌ  َأَصَٚبفُ  َؿدْ  حُيْ ْٓ ُٞ  َش ْٔ َٚل  َأَصَٚر, َح ََ ِلُّ  َؾ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ْؿ,: َؿُٚفقا «ُهَق؟ َأُهقَ : »َوَش ًَ َْفُ  ُثؿَّ  ,شهَمَِمَدوَمفُ  اهلل َصَدَق : »َؿَٚل  َٕ ٍَّ  ـَ

ِلُّ  ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ِٜ  ذِم  َوَش ٌَّ ِلِّ  ُج ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ ََِّؿ, َظ َمفُ  ُثؿَّ  َوَش  َؾَهذَّ  َؿدَّ

ِْٔف, َِ ٚنَ  َظ َُ رَ  ؾِٔاَم  َؾ َٓ ـْ  َط ٌُْدكَ  َهَذا ؿَّ ايمٙمٜم: »َصاَلتِفِ  ِم  ؽَمٌِٝمٙمَِؽ  دِم  َُمَٜم٣مصِمًرا طَمَرَج  فَم

 أخرجف افًْٚئل . شَذيمَِؽ  فَمعَم  ؾَمِٜمٝمٌد  َأَٞم٣م ؾَمِٜمٝمًدا هَمُٗمتَِؾ 

هلل ظز إن ـْٝ صٚدؿٚ ذم ؿِٔؽ وؾًِؽ ؤٕتؽ ؾ٘ن اومًْك مٚ تَدم  

ٍل ؾن اهلل شٌحٕٚف ظْد طـ ظٌده بف, إذ أأمِتف وجؾ شٔٔن فؽ مٚ رجقتف و

ِلَّ َصذَّ  ُٝ افٌَّْ ًْ
ِّ ُف َؿَٚل: َش َّٕ ِع, َأ ََ ـِ إَْش َٜ ْب َِ

ـْ َواثِ ِْٔف  اهللاحلديٞ افَدد َظ َِ َظ

 : ِف َظزَّ َوَجؾَّ ـْ َربِّ ُث َظ ََِّؿ حُيَدِّ َـّ ِِب ََم٣م ؾَم٣مءَ »َوَش ٌِْدي ِِب هَمْٙمَٝمُٓم ِـّ فَم  شَأَٞم٣م فِمٛمَْد ـَم

 .وأخرجف افنٔخٚن 

ـْ  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ُهَرْيَرَة, َأيِب  َظ َِ َِّؿَ  َظ  فَمزَّ  اهللُ َيُٗمقُل  ": َوَش

ِـّ  فِمٛمَْد  َأَٞم٣م: َوصَمؾَّ  ٌِْدي، ـَم  " .َيْذىُمُرِن  ضِمكمَ  ََمَٔمفُ  َوَأَٞم٣م فَم

صٍقة  افذيـ هؿ ٓ شٔام إٌٕٔٚءٚػ بف إخٔٚر ًدق ظٌٚد اهلل, تافهو

 ؿٌؾ مًٌثف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَِٛ ذم ؿقمف وؿد ـٚنإبرار, 

، »بٚفهٚدق إمغ, وؿٚفٝ ظْف زوجف خدجيٜ رِض اهلل ظْٓٚ:  ، َأزْممِمْ ىَمالَّ

ِدي٧َم  اهللَٓ ُُيِْزيَؽ  اهللهَمقَ  ضِمَؿ، وسمِمُدق اْْلَ َؽ يَمَتِِمُؾ ايمرَّ ِٚمُؾ  ، َأزَمًدا؛ إِٞمَّ  َوََتْ



 

 

 

 المجلس األول: الصدق والكذب

 

[6] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

، ٤ُم  ايْمَ٘مؾَّ ًِ ْٝمَػ، َوسَمْٗمِري اظمَْْٔمُدوَم، َوسُمْ٘م ؼِّ  َٞمَقائ٤ِِم  فَمعَم  َوسُمِٔمكمُ  ايمّمَّ متٍؼ  شاْْلَ

 ظِٔف ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ .

ظِّٝ بٍىرهتٚ ادًتَّٜٔ, وبًِّٓٚ افذي مْحف اهلل إيٚهٚ أن افهٚدق ٓ 

هَمَٜمْؾ ىُمٛمُْتْؿ , ودٚ شٖل هرؿؾ أبٚ شٍٔٚن َؿَٚل: ظذ ذفؽأؿًّٝ وَيزى, 

 سَمتَِّٜمُٚمقَٞمفُ  ىُمٛمُْتؿْ  َهْؾ : َوؽَمَٟميْمتَُؽ  ٌَْؾ َأْن َيُٗمقَل ََم٣م وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َٓ سَمتَِّٜمُٚمقَٞمُف زم٣ِميْمَ٘مِذِب ومَ 

ٌَْؾ  زم٣ِميْمَ٘مِذِب  ، َأنْ  هَمَزفَمْٚم٦َم  وَم٣مَل؟ ََم٣م َيُٗمقَل  َأنْ  وَم فُ  فَمَرهْم٦ُم  هَمَٗمْد  َٓ ْ  َأٞمَّ ـْ  ََل  يمَِٝمَدعَ  َيُ٘م

متٍؼ ظِٔف ظـ أيب شٍٔٚن  " اهللِ فَمعَم  هَمَٝمْ٘مِذَب  َيْذَه٤َم  شُمؿَّ  ايمٛم٣َّمِس، فَمعَم  ايْمَ٘مِذَب 

. 

 .ٌٕقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إثٌٚت ف ظذهدؿٚشتدل بؾ

إػ افهدق,  ـٚن يدظقبؾ إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم بدأ دظقتف  

ٍل حديٞ ؾؿٌؾ ـثر مـ افىٚظٚت بؾ احلٟ, وافهٔٚم, وٚجلٓٚد إمر ب ؿٌؾ

ٌُُدوا َق ":  شٍٔٚن دٚ شٖفف هرؿؾأيب َوضْمده  اهللاَل ََم٣مَذا َيْٟمَُمُرىُمْؿ وُمْٙم٦ُم َيُٗمقُل افْم

ْدِق  اَلِة َوايمِمِّ ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م، َواسْمُرىُمقا ََم٣م َيُٗمقُل آزَم٣مُؤىُمْؿ، َوَيْٟمَُمُرَٞم٣م زم٣ِميمِمَّ َوَٓ سُممْمِ

َٙم٥مِ   ."  َوايْمَٔمَٖم٣مِف َوايمِمِّ

هذه افنًرة ٕن افهدق صٍٜ ورؽٛ ذم  ٚفديـ اإلشالمل حٞؾ

, ِٗمٚءاف ؾٔٓٚهبٚ افُرمٚء, وربام زهد  يتحذصٍٜ ظئّٜ, وحمّقدة, 

ـُ َِمٛمُْف دِم ", ؿٚل فف هرؿؾ: إيروا إػ أيب شٍٔٚنو هَمَٜمْؾ َيْٕمِدُر وُمْٙم٦ُم َٓ، َوَٞمْح
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ٍة َٓ َٞمْدِري ََم٣م ُهَق هَم٣مفِمٌؾ همِٝمَٜم٣م َٓ سَمْٕمُد   . َُمدَّ ؽُمُؾ  ؾَٚل أبق  روَم٣مَل: ىَمَذيمَِؽ ايمره

ْٔفِ  اهللشٍٔٚن: وَ  َِ ُٝ َظ َذْب َُ ِذَب َف َُ َر َظَعَّ اف ثِّ
َٖ َٓ َأْن ُي  " َفْق

ُٚن هيؿ أن يُذب ذم حٚل ـٍره ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فُـ ؾ

هذه افهٍٜ افذمّٜٔ , ؾًِْٔٚ أن ٕتحذ بٚفهدق ذم بًْٔٚ تٗثر ظْف خق أن 

ؿٚل  , ؾًـ احلًـ بـ ظع بْٚمع مجٔع مٚ يتًِؼ ووذائْٚ مع أبْٚئْٚ 

َِّؿ:  ِْٔف وَش َِ ْدَق ؿُمٚمٟمٞمٝمٛم٥َمٌ »َؿَٚل رشقل اهللَّ َصّذ اهلُل َظ  .رواه افسمذيش ايمِمِّ

 ,شَوايْمَ٘مِذَب ِري٥ٌمٌ », ذم افٌٚل راحٜ ذم افَِٛ وهدوءو وشُْٜٔ ضّْٖٕٜٔ

 أوظذ أبٔؽ  أو٘ذا ـذبٝ ظذ امرأتؽ وحََٔتٓٚ ؿِؼ افٍْس واوىراهبٚ, ؾ

ًٚ متخقؾًٚ نك أن تٍو ختابْؽ  أوصٚحٌؽ  إذا ـْٝ بْٔام , , وتٌَك ؿَِ

 .صٚدؿٚ ٓ ختنك وٓ تتٓٔٛ

ـِ ِحَزاٍم َرِِضَ اهللُ َظُْْف َؿَٚل: َؿَٚل  "افهحٔحغ"ذم و  ـْ َأيِب َخٚفٍِد َحُِِٔؿ ْب َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْ »َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َٝم٣مِر ََم٣م ََل ٌَٝمَِّٔم٣مِن زم٣ِمخْلِ وَم٣م، هَم١مِْن َصَدوم٣م ايم َيَتَٖمرَّ

َٗم٦ْم زَمَرىَم٥ُم زَمْٝمِٔمِٜمَم  َم دِم زَمْٝمِٔمِٜمَم، َوإِْن ىَمَتَم َوىَمَذزَم٣م حُمِ ؾًٌٌٛ افهدق ش َوزمٝمَّٛم٣َم زُمقِرَك ََلُ

, بخالف فق داخؾ افٌٔع افُذب تْزع مْف افزـٜ, زـٜ ذم افرزقحتهؾ اف

 .وفق ـثرت إمقال, واهلل ادًتًٚن 

ِٞ  َوذِم : (111/ 2) ت ٍاف ؿٚل احلٚؾظ ذم ِٜ  ُحُهقُل  احْلَِدي ـَ  إِنْ  هَلاَُم  اْفَزَ

اَم  َحَهَؾ  ُٓ طُ  ِمْْ ْ ْدُق  َوُهقَ  افؼَّ ِٔغُ  افهِّ ٌْ ٚ َوافتَّ َٓ َُ ْ ٚ ُوِجدَ  إِنْ  َوحَم مُهَ  َوُهقَ  ِودُّ
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ِذُب  َُ ْتؿُ  اْف َُ ُهُؾ  َوَهْؾ  َواْف ُٜ  حَتْ ـَ ٚ اْفَزَ ََحِدمِهَ
وطُ  ِمْْفُ  ُوِجدَ  إَِذا ِٕ  ُدونَ  ادَْْؼُ

َخرِ  ْٔ ِٞ  َطِٚهرُ  ا َتِؤفِ  احْلَِدي َْ ُؾ  َي ِّ َت قدَ  َأنْ  َوحَيْ ًُ مُ  َي ْٗ ٚ ُص َخرِ  َظَذ  َأَحِدمِهَ ْٔ َٖنْ  ا  بِ

ُٜ  ُتَْْزعَ  ـَ ـَ  اْفَزَ ِذُب  ُوِجدَ  إَِذا ادٌَِْٔعِ  ِم َُ ْتؿُ  َأوِ  اْف َُ ـْ  اْف ؾ   ِم اَم  َواِحدٍ  ـُ ُٓ  َوإِنْ  ِمْْ

ٚنَ  َْجرُ  ـَ ْٕ ِٚدِق  َثٚبًِتٚ ا ِ  فِِهَّ ٌَغِّ ِٚذِب  َحِٚصؾ وافقزر ادُْ َُ ِْ ٚتِؿِ  فِ َُ ِٞ  َوذِم  اْف  احْلَِدي

َٔٚ َأنَّ  ْٕ َّٓ  ُحُهقهُلَٚ َيتِؿُّ  َٓ  افدُّ ؾِ  إِ َّ ًَ ٚفِِ   بِْٚف مَ  َوَأنَّ  افهَّ ْٗ  بَِخر يذهٛ ادًِْٚص  ُص

َٚٔ ْٕ ِخَرة افدُّ ْٔ   . اهـ  َوا

ذـر اهلل ؾّٔـ ذـر مـ ؿد افدٕٔٚ وأخرة وٚفهدق يٍْع اهلل بف افًٌٚد ذم ؾ

٣مِدوَم٣متأصحٚب إجر افًئؿ ﴿ ٣مِدوِمكَم َوايمِمَّ َأفَمدَّ ﴾ وذم آخر أيٜ ﴿َوايمِمَّ

ْٕمِٖمَرًة َوَأصْمًرا فَمٓمِٝمًم  اهلل ؿ َمَّ َذا يقم افَٔٚمٜ ﴿خمزًا ظـ  ﴾ وؿٚل اهلل ظز وجؾََلُ َهَٰ

٣مِدوِمكَم ِصْدوُمُٜمْؿ   وأصدهٚ حٔٞ ٓ  أحِؽ ادقاؿػأي ذم  ﴾َيْقُم َيٛمَٖمُع ايمِمَّ

 مع اهلل ﴿ هدقٚفْتٍع بصٍٔع, وٓ ٕٚس, وٓ مًغ, وٓ مٚل, وٓ جٚه, ويُ 

ِِضَ  ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا  رَّ َْْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ْٕ تَِٜم٣م ا ِري َِمـ ََتْ ْؿ صَمٛم٣َّمٌت ََتْ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقا  اهللََلُ

يمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ۚ  فَمٛمُْف  ؿقًٓ وؾًاًل واظتَٚدًا فهدق, اًْٚ ﴾ ؾِق ًٕقد إٍَٔذَٰ

إن هذا مـ أظيؿ أشٌٚب رؾع اهلل  قذم مجٔع أحقافْٚ, ؾ فأن ٕتحذ بظِْٔٚ و

 ., وحهقل افزـٚت وحتهٔؾ احلًْٚت, واهلل ادًتًٚندرجٚتاف

 الكذب  املضاد هلذه الصفة واخللق الذميه
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ف أسم٣مِن »شقاء ـٚن افُذب افَقيل, ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل:  إٞمَّ

ُم وم٣مٓ رم اْٞمَْمٙمِْؼ، وإنِّ اْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم َمٔمُٜمم،  ُم ازْمَتَٔمث٣مِن، وإْنَّ ْٝمَٙم٥َم آسمِٝم٣مِن، وإْنَّ ايمٙمَّ

َتْٙمٍؼ يمَِٗمٖم٣مُه، وإذا آطَمُر وم٣مئٌِؿ فمٙمٝمف زمَ٘مٙمهقٍب َِمـ ضَمِديٍد،  ًْ ....همٟمسَمٝمْٛم٣م فمعَم َرصُمٍؾ َُم

ِِشُ ؾِم  ْل وصْمِٜمِف همُٝممَمْ ْدوَمُف إلم وَمٖم٣مُه، وََمٛمِْخَرُه إلم وَمٖم٣مُه، وإذا هق َيْٟميت أضَمَد ؾِمٗمَّ

ُل إلم  -وم٣مَل: وُرزمَّم وم٣مَل أزمق َرصم٣مٍء: هَمَٝمُُمؼه  -وفَمْٝمٛمَُف إلم وَمٖم٣مُه،  وم٣مَل: شُمؿَّ َيَتَحقَّ

ِل، هَمم َيْٖمُرُغ َِمـ ذيمَؽ  اجل٣مٞم٤ِِم أطَمِر هَمَٝمْٖمَٔمُؾ زمف َِمْثَؾ َم٣م هَمَٔمَؾ زم٣مجل٣مٞم٤ِِم إوَّ

َؽ اجل٣مٞم٤ُِم ىمم ىم٣مَن، شُمؿَّ َئُمقُد فمٙمٝمف هَمَٝمْٖمَٔمُؾ َِمْثَؾ َم٣م هَمَٔمَؾ اجل٣مٞم٤ِِم ضمتَّك َيِِمحَّ ذيم

ٌْح٣مَن  َة إُولَم وم٣مَل: وُمٙم٦ُم: ؽُم َم٣م هذاِن؟ وم٣مَل: وم٣مٓ رِم: اْٞمَْمٙمِِؼ اْٞمَْمٙمِْؼ،  اهللاظمَرَّ

َِشُ ؾِمْدوُمُف إلم »إلم أن وم٣مل: « هم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣م،... صُمُؾ ايمذي أسَمْٝم٦َم فمٙمٝمف، ُيمَمْ ٣م ايمرَّ وَأَمَّ

صُمُؾ َيْٕمُدو َِمـ زَمْٝمتِِف، هَمَٝمْ٘مِذُب ومَ  ف ايمرَّ َٖم٣مُه، وََمٛمِْخُرُه إلم وَمَٖم٣مُه، وفَمْٝمٛمُُف إلم وَمَٖم٣مُه، هم١مٞمَّ

ٌُْٙمُغ أهَم٣مق  .أخرجف افٌخٚري ظـ شّرة  شايمَ٘مْذزَم٥َم سَم

إَِذا صَم٣مَءَك افُذب ذم افًٍؾ وآظتَٚد, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ﴿ ٚنأو ـ

َؽ يَمَرؽُمقُل  اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن وَم٣ميُمقا َٞمُْمَٜمُد  َؽ يَمَرؽُمقيُمُف وَ  اهللوَ  ۚ   اهللإِٞمَّ َيُْمَٜمُد  اهللَئْمَٙمُؿ إِٞمَّ

 ﴾ إِنَّ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ 

يَقفقن حمّد رشقل اهلل وأمٚ بٖفًْتٓؿ ؾ٘هنؿ ـذبقا ذم اظتَٚداهتؿ, حٔٞ 

وفُْٓؿ ذم وهذا صدق وواؿع مـ حٔٞ افْىؼ, صذ اهلل ظِٔف وشِؿ, 

يُذبقن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. ؾٖخز اهلل أهنؿ ـٚذبقن  هؿاظتَٚد
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ـْ وبٚفُذب, وشّقا بف.  وشّقادٚ ـٕٚٝ ؿِقهبؿ ظذ ؽر ذفؽ, وذفؽ  َظ

َؿ َؿَٚل:  اهللَصذَّ  اهللَأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُشقَل  َِّ ِْٔف َوَش َِ أ -:ش آَي٥ُم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ شَماَلَث »َظ

ـَ » -ي: أطٓر ظالمٚت افٍْٚق
ِ َث ىَمَذَب، َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَٙمَػ، َوإَِذا اْؤَُت إَِذا ضَمدَّ

 . رواه افٌخٚري ومًِؿش طَم٣منَ 

ـام تَدم حديٞ ابـ مًًقد يَقده إػ افٍجقر, ؾٚحلذر مـ افُذب ؾٕ٘ف

 َوإِنَّ  ايمٛم٣َّمِر، إلَِم  ََيِدي ايمُٖمُجقرَ  َوإِنَّ  ايمُٖمُجقِر، إلَِم  ََيِْدي ايمَ٘مِذَب  َوإِنَّ  : 

صُمَؾ  ازًم٣م اهللِ فِمٛمَْد  ُي٘مت٤ََم  ضَمتَّك يَمَٝمْ٘مِذُب  ايمرَّ ذم و, ٍٜٔجر ذم اخلهقمؾ  ىَمذَّ

: اهلل لقيقم افَٔٚمٜ يَ مجٔع صٖٕف, وذمذم وذم افؼاء, وذم افٌٔع, وافنٓٚدة, 

َٓ يَمْٔمٛم٥َُم ﴿  ﴾.فَمعَم ايمَ٘م٣مِذزمكِمَ  اهللَأ

وم٣مل : »"صحٔ  مًِؿ"ل ٍافَٔٚمٜ, ؾ ذمحتك  يالزمف افُذبوافُٚذب  

: همٝمٙمٗمك ايمٔمٌد همٝمٗمقل : أي همؾ ، أَل أىمرَمؽ، وأؽمقدك، وأزوصمؽ، وأؽمخر 

يمؽ اخلٝمؾ واإلزمؾ، وأذرك سمرأس وسمرزمع ؟ همٝمٗمقل : زمعم. وم٣مل : همٝمٗمقل : 

أهمٓمٛمٛم٦م أٞمؽ َمالومل ؟ همٝمٗمقل : ٓ. همٝمٗمقل : هم١من أٞم٣ًمك ىمم ٞمًٝمتٛمل. شمؿ يٙمٗمك 

يمؽ اخلٝمؾ ايمث٣من، همٝمٗمقل : أي همؾ، أَل أىمرَمؽ، وأؽمقدك، وأزوصمؽ، وأؽمخر 

واإلزمؾ، وأذرك سمرأس وسمرزمع ؟ همٝمٗمقل : زمعم، أي رب. همٝمٗمقل : أهمٓمٛمٛم٦م أٞمؽ 

َمالومل ؟ همٝمٗمقل : ٓ. همٝمٗمقل : هم١من أٞم٣ًمك ىمم ٞمًٝمتٛمل. شمؿ يٙمٗمك ايمث٣ميم٧م، 

همٝمٗمقل يمف َمثؾ ذيمؽ، همٝمٗمقل : ي٣م رب، آَمٛم٦م زمؽ وزم٘مت٣مزمؽ وزمرؽمٙمؽ، 
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ن. وصٙمٝم٦م وصٚم٦م وسمِمدوم٦م. ويثٛمل زمخغم َم٣م اؽمتْم٣مع، همٝمٗمقل : ه٣مهٛم٣م إذ

وم٣مل : شمؿ يٗم٣مل يمف : أن ٞمٌٔم٧م ؾم٣مهدٞم٣م فمٙمٝمؽ. ويتٖم٘مر دم ٞمٖمًف : َمـ ذا ايمذي 

يُمٜمد فمقم ؟ همٝمختؿ فمعم همٝمف، ويٗم٣مل يمٖمخذه وْلٚمف وفمٓم٣مَمف : اٞمْمٗمل. همتٛمْمؼ 

همخذه وْلٚمف وفمٓم٣مَمف زمٔمٚمٙمف، وذيمؽ يمٝمٔمذر َمـ ٞمٖمًف، وذيمؽ اظمٛم٣مهمؼ، وذيمؽ 

 شايمذي يًخط اهلل فمٙمٝمف

 بٚٔداب افؼظٜٔ, وإخالق افٌْقيٜ, ؾٔٚ أهيٚ ادًِّقن ظِْٔٚ أن ٕتٖدب

 ّع حتك يتثٌٝ ؾٔام يَق, وذم حديٞ ومـ ذفؽ أن ٓ حيدث ادرء بُؾ مٚ ش

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َِ َِّؿَ  َظ  زم٣ِمظمَْْرءِ  ىَمَٖمك: »َوَش

َث  َأنْ  ىَمِذزًم٣م  مَدمٜ صحٔحف . ذمأخرجف مًِؿ  شؽَمِٚمعَ  ََم٣م زمُِ٘مؾِّ  ُُيَدِّ

بودهٚ تتٌغ ) ـام ؿٔؾ:بًّرؾٜ ؾؤِٜ افهدق يًرف صٗم افُذب, وو 

 . (إصٔٚء

وٓ ظدوا مـ افُذب ـذب إم أو إب ظذ آبـ: تًٚل أظىٔؽ وؿد 

 ., وجمتًّؽ ظذ افهدقزوجؽًقد ًٍٕؽ , وأبْٚئؽ , ويريد ذفؽ , ؾ

بٖمر  وؿد ًِٕؿ أبْٚئْٚ افُذب وٕحـ ٓ ٕنًر, يٖت آبـ بغ يديؽ ؿد ألَّ  

وهذا مـ ربام حيتٚج ؾٔف إػ تٖديٛ, ؾ٘ن صدؿؽ ضبتف, وإن ـذبؽ ترـتف! 

بٚخلر, ؾ٘ذا رأيٝ  هبؼافهدق و إخىٚء افنٚئًٜ بغ افْٚس ؾٚضِٛ مْف

 .اظػ ظْف مع ٕهحف, واهلل ادًتًٚن مْف افهدق, 
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ظٌٚد اهلل أن ٕتحذ بخِؼ افٌْل افُريؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,  ؾٌٌْٔل 

وبخِؼ ادٗمْغ افهٚدؿغ, أٓ وهق افهدق, وأن ٕتْزه ظـ اخلِؼ افِئٔؿ, 

 .أٓ وهق افُذب

 : (31: ص) افٍوالء وٕزهٜ افًَالء رووٜحٌٚن ذم ؿٚل ابـ 

 وأبٚن درجتف ورؾع اجلقارح شٚئر ظذ افًِٚن ؾوؾ وظال جؾ اهللَّ إن

 يًقد أن فًِٚؿؾ جيٛ ؾال بتقحٔده اجلقارح شٚئر بغ مـ إٔىَف بٖن ؾؤِتف

ْٔفِ  جيٛ بؾ بٚفُذب بتقحٔده فِْىؼ اهللَّ خَِٓٚ آفٜ َِ  بِزوم برظٚيتف ادداومٜ َظ

ْٔفِ  يًقد ومٚ افهدق َِ  صدؿٚ إن ظقد َمٚ يَتيض افًِٚن ٕن داريف ذم ًٍٕف َظ

 ؾُذبٚ ـذبٚ وإن ؾهدؿٚ

 :يَقل افذي أحًـ وفَد

 مًتٚد ظقدت دٚ افًِٚن إن...  بف حتظ اخلر ؿقل فًٕٚؽ ظقد 

 . اهـ  ترتٚد ـٔػ وإير فًٍْؽ ؾٚخس...  فف شْْٝ َمٚ بتَِٚض مقـؾ
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 1األمانة والخيانة  المجلس الثاني:

هلل احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ ا

 أمٚ بًد :, وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف

 :توٚديـ ظذ ذضْٚ افذي ذـرٕٚهظـ خَِغ م ذم هذا ادجِس ٕتُِؿ

, وختِؼ بف رشقل اهلل صذ ظِٔف أحدمهٚ رؽٛ اهلل ظز وجؾ ؾٔف وحٞ

 اهلل ظِٔف وشِؿ.

وحذر مْف رشقفف صذ اهلل وتْزه ظْف, وافثٚين حذر اهلل ظز وجؾ مْف, 

 :ٚأٓ ومه , وابتًد ظْف,ظِٔف وشِؿ

أّد إَم٣مٞم٥م إلم َمـ : »ذم حديٞ أيب هريرة رِض اهلل ظْفإمٕٜٚ واخلٕٜٔٚ, و 

 . ( 1313أخرجف أبق داود ) شائتٚمٛمؽ وٓ ختـ َمـ طم٣مٞمؽ

ؾٕٚمٕٜٚ صٖهنٚ ظئؿ ختِؼ هبٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٌؾ بًثتف 

 . (زم٣ميمِم٣مدق إَمكم)وـٚن يًّك: 

ل مٚ دظٚ إفٔف إمٕٜٚ, ـٚن مـ أوز وجؾ بٌْقتف ورشٚفتف وحغ بًثف اهلل ظ

: ؾ ُٝ ِْ ٌُُدوا ٍل حديٞ أيب شٍٔٚن صخر بـ حرب رِض اهلل ظْف ُؿ َيُٗمقُل افْم

اَلِة  اهلل ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م، َواسْمُرىُمقا ََم٣م َيُٗمقُل آزَم٣مُؤىُمْؿ، َوَيْٟمَُمُرَٞم٣م زم٣ِميمِمَّ َوضْمَدُه، َوَٓ سُممْمِ

 .  متٍؼ ظِٔف وافٍِظ فٌِخٚري وايمِمدق َوأداء آَم٣مٞم٥م

                                                           
1

 . 1٤٤1 لعام/ رمضان من/ الثالث كان هذا المجلس في  
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 َيْٟمَُمُرَٞم٣موجٚء ظـ جًٍر بـ أيب ضٚفٛ رِض اهلل ظْف حغ ؿٚل فِْجٚر: 

ٌَُد  َأنْ  كَ  َوٓ َوضْمَدهُ  اهللَ  َٞمْٔم ٌُُد  ىَم٣منَ  فَممَّ  َوَيٛمَْٜم٣مَٞم٣م ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  ُٞممْمِ  َوَيْٟمَُمُرَٞم٣م آزَم٣مُؤَٞم٣م، َئْم

الةِ  ْدِق، زم٣ِميمِمَّ َََم٣مَٞم٥مِ  َوَأَداءِ  زم٣ِميْمَٔمْٜمِد، َوايْمَقهَم٣مءِ  َوايْمَٔمَٖم٣مِف  َوايمِمِّ ْٕ  أخرجف أمحدا

(0152) . 

ديـ إمٕٜٚ,  ؾٓقمـ أطٓر ظالمٚت اإلشالم  ؾّالزمتف إمٕٜٚ وإمر هبٚ

 ُٝ َثَْٚ َرُشقُل اهلّلِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َحِديَثْغِ َؿْد َرَأْي َٜ َؿَٚل: َحدَّ ٍَ ـْ ُحَذْي وَظ

َثَْٚ  ُر أَخَر. َحدَّ
َتيِ ْٕ ٚ َأ َٕ ٚ, َوَأ صَم٣مِل، »َأَحَدمُهَ َأنَّ إَََم٣مَٞم٥َم َٞمَزيَم٦ْم دِم صَمْذِر وُمُٙمقِب ايمرِّ

ٛم٥َّمِ شُمؿَّ َٞمَزَل ايْمُٗمْرآُن، هَمَٔمٙمُِٚمقا  ًه ـَ ايم ـَ ايْمُٗمْرآِن َوفَمٙمُِٚمقا َِم   (121مًِؿ )أخرجف ش َِم

وـؿ هل إحٚديٞ افدافٜ ظذ ؾؤِٜ هذه ادزيٜ وهذا اخلِؼ افرؾٔع 

 .افذي يتّٔز بف افُرمٚء

٣م فَمَرْوٛم٣َم إَََم٣مَٞم٥َم فَمعَم أمٕٜٚ افديـ ﴿ صٖنوؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ مٌْٔٚ   إِٞمَّ

َٚمَقاِت َوإَْرِض  ًَّ ٣مُن ايم ًَ َٙمَٜم٣م اإِلْٞم ـَ َِمٛمَْٜم٣م َوََحَ ِٚمْٙمٛمََٜم٣م َوَأؾْمَٖمْٗم ٣ٌَمِل هَمَٟمزَمكْمَ َأْن َُيْ َواجْلِ

 ًٓ ُف ىَم٣مَن ـَمُٙمقًَم٣م صَمُٜمق  [. 50﴾ ]إحزاب:إِٞمَّ

فٌر اهلل ظز وجؾ,  افًٌٚدات كفتال جيقز أن ؾٚفتقحٔد أمٕٜٚ ؾ

 .فٌر اهلل خٕٜٔٚ ٚ وسؾٓ
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ؾ هبٚ, وافتًٌد بٚفٌدظٜ خٕٜٔٚ, افًْٜ أمٕٜٚ ؾٔجٛ أن تتًٌد هلل ظز وجو

اَلَة ىَم٣مَٞم٦ْم وهُذا افهالة وافهٔٚم أمٕٜٚ, أمْؽ اهلل هذه افًٌٚدات: ﴿ إِنَّ ايمِمَّ

 [. 121﴾ ]افًْٚء: فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ىمَِت٣مزًم٣م ََمْقوُمقسًم٣م

ال يراك أحد ذم خِقتؽ ومع ذفؽ تراؿٛ اهلل ظز وجؾ أمٕٜٚ ؾوافهٔٚم 

أن تهع بقوقء  وؽًؾ اجلْٚبٜ, ومـ إمٕٚٚت  ذم هذه افنًرة افًئّٜ,

َـّ َمع ٍل حديٞ أيب افدرداء رِض اهلل ظْف: ؾوضٓٚرة تٚمٜ  مخٌس ََمـ صم٣مء هب

َـّ  َـّ ورىمقفِمٜم ٙمقاِت اخلٚمِس فمعم ووقئِٜم إيمٍن دطَمؾ اجلٛم٥ََّم ََمـ ضم٣مهَمظ فمعم ايمِمَّ

َـّ وص٣مم رَمّم٣مَن وضم٨مَّ ايمٌٝم٦َم إن أؽمَتْم٣مع إيمٝمف ؽم َـّ وَمقاومٝمتِٜم ٌٝماًل وؽمجقِده

ف وأدَّى إَم٣مٞم٥م ًُ ىم٣مَة ؿمٝم٥ًٌِّم هب٣م ٞمٖم ؟ وأفمْمك ايمزَّ ِٜ  َ ؿٔؾ: يٚ ٌٕلَّ اهللِ ومٚ أداُء إمٕٚ

ـَ آدَم فمعم يشٍء َمـ ديٛمِف نمغِمه٣مؿٚل:  ـْ ازم  شايمٕمًُؾ َمـ اجلٛم٣مزم٥ِم إنَّ اهللَ َل يٟمََم

 . (207أخرجف أبق داود )

إرحٚم ٚفقافديـ واجلران وأصحٚهبٚ ـومـ إمٕٜٚ أداء احلَقق إػ 

ـَ }ؿٚل اهلل وؽرهؿ,  َََم٣مَٞم٣مِِتِؿْ  ُهؿْ  َوايمَِّذي  .[6: ادٗمْقن] {َرافُمقنَ  َوفَمْٜمِدِهؿْ  ِٕ

, وأخز أن اخلٕٜٔٚ صٍٜ ٚر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ممٚ يوٚدهذح ؿدو

أن ؾٍل حديٞ أيب هريرة  أهؾ افٍْٚق وافًٔٚذ بٚهلل أصحٚب افتِقن

َث ىَمَذَب، َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَٙمَػ، َوإَِذا  آَي٥ُم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ » ؿٚل طافٌْل  شَماَلٌث: إَِذا ضَمدَّ

ـَ طَم٣منَ 
ِ  . (37)أخرجف مًِؿ  شاْؤَُت
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مجٔع وـالمف, وظٌٚداتف, ومًٚمالتف, و, ذم ديْف, ادْٚؾؼ ٚخلٕٜٔٚ طٚهرة ذمؾ

 صٖٕف. 

ٓ أمٕٜٚ  افذيـيٌَك إٓ افٍُٚر  وٓوإذا رؾًٝ إمٕٜٚ ؿٚمٝ افًٚظٜ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  (37)ٚريؾٍل افٌخؾٔٓؿ  ٍٚر, َظ ًَ ـِ َي  ْب
ِ
ـْ َظَىٚء رِض اهلل ظْف َظ

ْقَم, َجَٚءُه َأْظَرايِبٌّ  ََ ُث اف ََِّؿ ذِم جَمٍِِْس حُيَدِّ ِْٔف َوَش َِ ِلُّ َصذَّ اهللُ َظ ْْٔاََم افٌَّْ َؿَٚل: َب

َٙ َرُشقُل  َّ ؟ َؾ ُٜ َٚظ ًَّ َٚل: َمَتك اف ََ َٚل  اهللَؾ ََ ُث, َؾ ََِّؿ حُيَدِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهلُل َظ

ْع, َحتَّك  َّ ًْ ْ َي ْؿ: َبْؾ َل ُٓ ُو ًْ ِرَه َمٚ َؿَٚل. َوَؿَٚل َب َُ َع َمٚ َؿَٚل َؾ
ِّ ْقِم: َش ََ ُض اف ًْ َب

َٙ َحِديَثُف َؿَٚل:  ـَ »إَِذا َؿ ٣مفَم٥مِ  -ُأَراُه  -َأْي ًَّ ـِ ايم ٣مئُِؾ فَم ًَّ َٕٚ َيٚ ش ايم َؿَٚل: َهٚ َأ

٣مفَم٥مَ », َؿَٚل: اهللَل َرُشق ًَّ َْٔػ شهَم١مَِذا ُوٝمَِّٔم٦ِم إَََم٣مَٞم٥ُم هَم٣مْٞمَتٓمِِر ايم ـَ , َؿَٚل: 

ٚ؟ َؿَٚل:  َٓ ٣مفَم٥مَ »إَِوَٚظُت ًَّ َد إََْمُر إلَِم نَمغْمِ َأْهٙمِِف هَم٣مْٞمَتٓمِِر ايم   شإَِذا ُوؽمِّ

ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - اهلل َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  وظْف  َِ َِّؿَ  َظ  فَمعَم  ؽَمَٝمْٟميِت ": - َوَش

افَم٣مُت، ؽَمٛمََقاٌت  ايمٛم٣َّمسِ  ُق  طَمدَّ ُب  ايْمَ٘م٣مِذُب، همِٝمَٜم٣م ُيَِمدَّ ٣مِدُق، همِٝمَٜم٣م َوُيَ٘مذَّ  ايمِمَّ

ـُ  َ ، همِٝمَٜم٣م َوُي٠ْمََت ـُ
٣مئِ نُ  اخْلَ ََِمكمُ  همِٝمَٜم٣م َوُُيَقَّ ْٕ  ( .2214أخرجف ابـ مٚجف ) ...شا

َََم٣مَٞم٣مِت إلَِمَٰ َأْهٙمَِٜم٣م اهللإِنَّ يَقل اهلل ظز وجؾ: ﴿و ْٕ وا ا  ﴾. َيْٟمَُمُرىُمْؿ َأن سُم٠َمده

دهيٚ إػ أهِٓٚ, ـٚمِٜ مقؾقرة وفؽ مـ ٗمٕٜٚ ـٍِٝ هبٚ يٌٌْل أن تأٖي ؾ

اخَل٣مِدم إَِمكم اظمًٙمؿ »افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ؿٚلاهلل إجر وافثقاب, 

ـ خٚدم, إمٚ ابـ ظٌٚرة ظ مع إٔف, متٍؼ ظِٔف شايمذي ي٠مدي َم٣م وىمؾ زمف يمف أصمر
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ظٌد, وؿد وّـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فألمٜ اجلْٜ  أوزوجٜ  أو

شْمُتْؿ، َوَأْوهُمقا »بٕٚمٕٜٚ, ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  اْصُدوُمقا إَِذا ضَمدَّ

قا َأزْمَِم٣م وا إَِذا اْئُتِٚمٛمُْتْؿ َواضْمَٖمُٓمقا هُمُروصَمُ٘مْؿ، َونُمّمه قا إَِذا َوفَمْدسُمْؿ، َوَأده َرىُمْؿ، َوىُمٖمه

 . أخرجف أمحد ظـ ظٌداهلل بـ ظّرو شَأْيِدَيُ٘مؿْ 

ًـ زيد بـ خٚفد رِض اهلل ظْف, ؿٚل جٚء ؾومـ إمٕٚٚت رد افَِىٜ, 

افمرف »رجؾ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾًٖفف ظـ افَِىٜ, ؾَٚل: 

ش. فمٖم٣مصٜم٣م ووىم٣مءه٣م، شمؿ فمرهمٜم٣م ؽمٛم٥م، هم١من صم٣مء ص٣مضمٌٜم٣م، وإٓ همُمٟمٞمؽ هب٣م

ؿٚل: ؾوٚفٜ ش. هل يمؽ، أو ٕطمٝمؽ، أو يمٙمذئ٤م»ؿٚل: ؾوٚفٜ افٌْؿ؟ ؿٚل: 

َم٣م يمؽ وَل٣م؟ َمٔمٜم٣م ؽمٗم٣مؤه٣م وضمذاؤه٣م، سمرد اظم٣مء وسمٟمىمؾ ايمُمجر »اإلبؾ؟ ؿٚل: 

 .(1500)أخرجف مًِؿ أخرجف افٌخٚري  شضمتك يٙمٗم٣مه٣م رهب٣م

 َرُشقُل  ؿٚل َؿَٚل  أيب أمٚمٜ ومـ إمٕٚٚت إذان ذم افقؿٝ, ؾًـ 

ََم٣ممُ  ": ط اهللِ ـٌ  اإْلِ نُ  َو٣مَِم ـٌ  َواظم٠َُْمذِّ َ  (.00016أخرجف أمحد ) " َُم٠ْمََت

ـَ  هَم١مِنْ }ومْٓٚ إمٕٜٚ ذم افنٓٚدات, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:    زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َأَِم

ـَ  ايمَِّذي هَمْٙمُٝم٠َمدِّ  ِ فُ  اهلل َويْمَٝمتَِّؼ  َأََم٣مَٞمَتفُ  اْؤَُت  . [061: افٌَرة] {َرزمَّ

افُرمٚء ويتخَِقن هبٚ ذم مجٔع صٖهنؿ. وؿد ـٚن افًرب  وإمٕٜٚ صٍٜ

َد ؾنٝ اخلٕٜٔٚ ذم ؾيتٍٚخرون بٖداء إمٕٜٚ. أمٚ أن ًٕٖل اهلل افًالمٜ, 

ـثر مـ إمقر, اخلٕٜٔٚ بغ إزواج, واخلٕٜٔٚ بغ اجلران, واخلٕٜٔٚ بغ 
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واخلٕٜٔٚ إرحٚم, واخلٕٜٔٚ فديـ رب افًٚدغ, واخلٕٜٔٚ فألمراء واحلُٚم, 

ـْ ؾ, إٓ مٚ رحؿ ريبمـ اجلّٔع  ـَ  اهللِ ٌْدَ ظ َ ًَ رَ  ْب َّ َل  إٔف  ُظ َِ ًٚشٚ َف َٕ 

ـْ  َخَرُجقا َٚل  َمْرَوانَ  ِظْْدِ  ِم ََ ـْ : َؾ ـَ  ِم ؟ َجٚءَ  َأْي
ِ
ء َٓ ُٗ ـْ  َخَرْجَْٚ: َؿُٚفقا َه  ِظْْدِ  ِم

َِمرِ  ْٕ ؾُّ : َؿَٚل  َمْرَوانَ  ا ـُ قهُ  َحؼ    َو ُّ ُتؿْ  َرَأْيُت ّْ َِّ َُ ِْٔف, َوَأَظُْْتؿْ  بِِف, َت َِ ؾُّ  َظ ـُ رٍ  َو َُ  ُمْْ

قهُ  ُّ ْرُُتُقهُ  َرَأْيُت َُ ْٕ ِْٔف, َوَرَدْدُُتُقهُ  َأ َِ قُل  َبْؾ  َواهلِل, َٓ : َؿُٚفقا َظ َُ ُر, َمٚ: َي َُ قُل  ُيْْ َُ : َؾَْ

, َؿدْ  َٝ ٌْ ََِحَؽ  َأَص ـْ  َخَرْجَْٚ َؾَِ٘ذا اهللُ, َأْص َْٚ ِظِْْدهِ  ِم ِْ فُ  ُؿ َِ فُ  َمٚ اهلُل, َؿَٚت َّ َِ  َأْط

ٌْدُ  َؿَٚل  َوَأْؾَجَرهُ   َهَذا َٞمُٔمده  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقلِ  زمَِٔمْٜمدِ  ىُمٛم٣َّم ": اهللِ  َظ

ـْ  ٞمَِٖم٣موًم٣م  ( .0304)أخرجف افسمذي  " َهَ٘مَذا ىَم٣منَ  ظمَِ

مـ افير  ذفؽ , دٚ ذماهلل ظز وجؾ مـ إوٚظٜ إمٕٜٚ, ؿد حذر و

٣م﴿ , ؿٚل اهلل ظزوجؾ:ظْدكأبْٚءك أمٕٜٚ ومـ ذفؽ أن افًئؿ,  َ ـَ  َي٣مَأَيه  ايمَِّذي

قُٞمقا َٓ  آََمٛمُقا ؽُمقَل  اهلل خَتُ قُٞمقا َوايمرَّ  َوافْمَٙمُٚمقا( 72) سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  َأََم٣مَٞم٣مسمُِ٘مؿْ  َوخَتُ

َم  ُدىُمؿْ  َأَْمَقايُمُ٘مؿْ  َأٞمَّ َٓ  ,[06 ,05: إٍٕٚل] ﴾فَمٓمِٝمؿٌ  َأصْمرٌ  فِمٛمَْدهُ  اهلل َوَأنَّ  همِْتٛم٥َمٌ  َوَأْو

, افىٔٛ احلالل ٓؿٖـِتٔجٛ أن تَقم ظذ تربٔتٓؿ واإلحًٚن إفٔٓؿ, وأن ؾ

 .سؾؼ هبؿتهلؿ, و تدظقو

 هل ٓذهؾذم مجٔع مًٚمالتؽ ظذ افقجف افذي ذع اهلل  إذا ـْٝو 

 إمٕٜٚ.

 ومٚ أحًـ ؿقل افنٚظر: 
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 واظدل وٓ تيِؿ يىٛ فؽ مًُٛ *** أد إمٕٜٚ واخلٕٜٔٚ ؾٚجتْٛ

 اهللَوإِن ُيِريُدوا طِمَٝم٣مَٞمَتَؽ هَمَٗمْد طَم٣مُٞمقا ﴿: اخلٚئْغتقظد اهلل ظز وجؾ ؿد و

ـَ َِمٛمُْٜمْؿ وَ  ٌُْؾ هَمَٟمَْمَ٘م  .﴾ فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمؿٌ  اهللَِمـ وَم

اهلل ظز وجؾ بٚفُٔد وادُر وآشتٓزاء وافًخريٜ وؽر  َػ ِص وؿد وُ 

َوإِن ُيِريُدوا ـٚن اخلٕٜٔٚ صٍٜ ذمّٜٔ ؿٚل: ﴿ , فُـ دٚادَٚبِٜ ٚتذفؽ مـ صٍ

ٌُْؾ  اهللطِمَٝم٣مَٞمَتَؽ هَمَٗمْد طَم٣مُٞمقا  ﴾ ول يَؾ َيْٓؿ ٕٕف صٍٜ ذمّٜٔ ذم مجٔع َِمـ وَم

ـْ ؾإحقال ٓ تهدر إٓ مـ فئٔؿ  ًَ  َٜ ْٝ  َظِٚئَن ٚنَ : َؿَٚف  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َظَذ  ـَ

ْٔفِ  اهلل َِ َِّؿَ  َظ ٚنِ  َثْقَبٚنِ  َوَش ٚنَ  َؽَِِٔيِٚن, ِؿْىِريَّ َُ دَ  إَِذا َؾ ًَ ِرَق, َؿ ًَ الَ  َؾ َُ ِْٔف, َث َِ  َظ

ِدمَ  ََ ـَ  َبزٌّ  َؾ ٚمِ  ِم اَلنٍ  افنَّ ٍُ , فِ قِديِّ ُٓ َٔ ُٝ  اف ِْ َُ َٝ  َفقْ : َؾ ْث ًَ ِْٔف, َب َٝ  إَِف ْي  ِمْْفُ  َؾْٚصَسَ

ِة, إَِػ  َثْقَبْغِ  َْٔنَ َْٖرَشَؾ  اْدَ ِْٔف, َؾ َٚل  إَِف ََ ُٝ  َؿدْ : َؾ ّْ
اَم  ُيِريُد, َمٚ َظِِ َّٕ َٛ  َأنْ  ُيِريدُ  إِ  َيْذَه

َٚل  بَِدَرامِهِل, َأوْ  باَِميِل  ََ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  َأنِّ  فَمٙمِؿَ  وَمْد  ىَمَذَب،: َوَش

ـْ   ( .1011أخرجف افسمذي ) يمِأَلََم٣مَٞم٥مِ  َوآَداُهؿْ  ،اهلل َأسْمَٗم٣مُهؿْ  َِم

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ أراد وحٍظ افقصٚيٚ,  مـ أداء إمٕٜٚو

 ٝ ظْدهاهلجرة أخر ظع بـ أيب ضٚفٛ رِض اهلل ظْف فرد إمٕٚٚت افتل ـٕٚ

ـٕٚٝ خٕٔٚتف ذم ظْٔف, واخلٕٜٔٚ ؿد تُقن حًٜٔ, وؿد تُقن مًْقيٜ, وربام 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُشقَل ؾمًٚمالتف, وأـِف وذبف وبكه وشًّف, و  اهللًَ

َؿ َؿَٚل:  اهللَصذَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٛم٣َم هَمَٙمْٝمَس َِمٛم٣َّم»َظ ـْ نَمُمَّ  . متٍؼ ظِٔف  شَوََم
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ًذ اإلًٕٚن إٓ أن يتحذ بٕٚمٕٜٚ وأن يتًقد أدائٓٚ وإيٚهٚ أن يٍرط ؾ

أظيؿ  مـومـ أظيؿ مٚ يَرب إػ اهلل ظز وجؾ , ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ ؾٔٓٚ, ؾ٘ن 

 مٚ يَقم بف افدظٚة إػ اهلل ظز وجؾ, ؾَد أمْٓؿ افْٚس ظذ ديْٓؿ إمٕٚٚت

, بدًأ بٚفدظقة إػ ًِٔٓؿ أن يقجٓقا افْٚس إػ مٚ يًٍْٓؿ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿؾ

افتقحٔد وافتحذير مـ افؼك وافتْديد, وهُذا افدظقة إػ افًْٜ وافتحذير 

افٌش ذم حيذر افدظٚة مـ و مـ افٌدظٜ وافتحذير مـ ادًٚص وافًٔئٚت,

٘ذا خٚن ؾافدظقة إػ اهلل ظز وجؾ ؾ٘ن اخلٕٜٔٚ ؾٔٓٚ أظيؿ مـ أي خٕٜٔٚ, 

ادجتّع ـٚن ـٚذبٚ ظذ اهلل, وـٚذبٚ ظذ رشقل اهلل صذ اهلل افداظل إػ اهلل 

 .حتِٔؾ احلرام وحتريؿ احلاللوصؾ بف إمر إػ ظِٔف وشِؿ, وربام 

ومـ اخلٕٜٔٚ مٚ يهدر مـ افتحذير مـ افدظٚة إػ اهلل, ؾ٘ن افدظٚء إػ اهلل  

 أن ٓ حيذر مـ شْٜ يٌٌْلبؼ يهٌٔقن وَيىئقن ويًِّقن وجيِٓقن فُـ 

ٞ ظِٔٓٚ, ويرؽٛ ؾٔٓٚ ويدظك إفٔٓٚ, ويثْك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بؾ حي

 اهللإِنَّ ﴿ز وجؾ: وؿد تَدم أمر اهلل ظـؾ ذفؽ مـ إمٕٚٚت, وظذ محِتٓٚ, 

وا  َََم٣مَٞم٣مِت إلَِمَٰ َأْهٙمَِٜم٣مَيْٟمَُمُرىُمْؿ َأن سُم٠َمده ْٕ دي احلَقق افتل ظِْٔٚ ٗ, ؾًِْٔٚ أن ٕ﴾ا

ٚضٛ بٖمر اهلل, وٕىِٛ احلؼ افذي فْٚ بَدر اشتىٚظتْٚ, وإٓ ؾٚإلًٕٚن خم

ـَ آََمٛمُقا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ف, وٓ ييه مـ وؾ ﴿وآبتًٚد ظـ هنٔ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيه

ُ٘مْؿ  ًَ ـ ۚ  َأٞمُٖم ىُمؿ َمَّ ًٚ هق ادُٗتـ, ؾًـ ﴾َوؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتؿْ  َٓ َيُيه , ؾٚدٗمـ حَ
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 َٜ ـَ  َؾَوَٚف ْٔدٍ  ْب ٌَ ِلَّ  َأنَّ  ُظ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ـُ ": َؿَٚل  - َوَش ـْ  اظم٠ُْْمَِم  َأَِمٛمَفُ  ََم

ؿْ  فَمعَم  ايمٛم٣َّمُس  ِٜمؿْ  َأَْمَقاَِلِ ًِ  ( .1712أخرجف افسمذي ) " َوَأْٞمُٖم

إهنٚ حٚل  ؾتحؾَّ بٕٚمٕٜٚ فتهؾ دار افُرامٜ ** إن تُـ مْؽ اخلٕٜٔٚ

 ادٕٜٓٚ

 

 أشٖل اهلل يل وفُؿ افرمحٜ وادٌٍرة.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1صلة الرحم وقطيعة الرحم :المجلس الثالث

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

 وٚديـ:أمريـ ظئّغ جِِٔغ مت ذم هذا ادجِس ٕذـر

 أحدمهٚ: شٌٛ فًًِٚدة, وأخر: مـ أشٌٚب افنَٚوة. 

ٕن  ؾهِٜ افرحؿ شٌٛ فُؾ خر, صِٜ وؿىًٜٔ افرحؿ ٚأٓ ومه

, , وؿىًٜٔ افرحؿ مـ أشٌٚب افؼ وافورصٚحٌٓٚ مقصؾ مـ اهلل ظز وجؾ

 .ٕن صٚحٌٓٚ مَىقع مـ اهلل ظز وجؾ

وإدفٜ ظذ ذفؽ ـثرة مْٓٚ, مٚ أخرجف افنٔخٚن مـ حديٞ أيب هريرة 

 إِنَّ اهللَّ سَمَٔم٣ملم طَمَٙمَؼ اخَلْٙمَؼ ضَمتَّك إَِذا هَمَرغَ »رِض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقُل اهللَّ: 

ـَ ايْمَٗمْمِٝمَٔم٥ِم، وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ، َأََم٣م  ضِمُؿ، هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َهَذا َمَٗم٣مُم ايْمَٔم٣مئِِذ زمَِؽ َِم َِمٛمُْٜمْؿ وَم٣مََم٦ِم ايمرَّ

ـْ وَمَْمَٔمِؽ؟ وَم٣ميَم٦ْم: زَمعَم، وم٣مل: همَذيمَِؽ  ـْ َوَصَٙمِؽ، َوَأوْمَْمَع ََم سَمْرَوكْمَ َأْن َأِصَؾ ََم

ْٝمُتْؿ إِْن سَمَقيمَّْٝمُتْؿ َأْن يَمِؽ، شُمؿَّ وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَّ: اومرؤوا إِْن ؾِمْئُتؿْ  ًَ : ﴿هَمَٜمْؾ فَم

َْرِض َوسُمَٗمْمُِّٔمقا َأْرضَم٣مََمُ٘مْؿ  ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ـَ يَمَٔمٛمَُٜمُؿ  سُمْٖم  اهللُأويَمئَِؽ ايمَِّذي

ُٜمْؿ َوَأفْمَٚمك َأزْمَِم٣مَرُهْؿ﴾.  [.ش01 -00]حمّد: هَمَٟمَصٚمَّ

                                                           
1
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مـ وصِف اهلل ظز وجؾ وصِف فُؾ خر, ومـ ؿىًف اهلل ظز وجؾ و

 ؿىًف مـ ـؾ خر, واهلل ادًتًٚن. 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل  "صحٔ  افٌخٚري"وذم  ـْ َأضَم٤مَّ »: اهللَظ ََم

فُ  َٟم يَمُف دِم َأشَمِرِه، هَمْٙمَٝمِِمْؾ َرَِحَ ًَ َط يمف دِم ِرْزوِمِف، وَأْن ُيٛمْ ًَ ٌْ  .«َأْن ُي

ّـ أحٛ شًٜ افرزق ؾًِٔف أن يُقن وصٚٓ فِرحؿ, ومـ أحٛ ضقل ؾ

ؾًِٔف بهِٜ يُقن مذـقرا بٚجلّٔؾ أن وإجؾ ظذ ؿقل ٕهؾ افًِؿ 

 افرحؿ. 

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إمر بهِٜ إرحٚم,  ةـٚن مـ مٌٚدئ دظقو

يٟمَمرٞم٣م زم٣ميمِمالة وايمِمدق وايمٔمٖم٣مف ـام ذم حديٞ أيب شٍٔٚن وؿد تَدم 

 .وايمِمٙم٥م

 ٚن ذم ضريؼ ؾجٚءه رجؾ ؾٖخذ بزمٚمبؾ إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـ 

ُد  - اهللٕٚؿتف, َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل  َّّ ِٜ , َوَمٚ  -َأْو َيٚ حُمَ ـَ اجْلََّْ ُبِْل ِم رِّ ََ يِن باَِم ُي َأْخِزْ

ِلُّ َصذَّ  ػَّ افٌَّْ َُ ِر, َؿَٚل: َؾ ـَ افَّْٚ ٌَِٚظُديِن ِم ْٔفِ  اهللُي َِ ََٕيَر ذِم  َظ ََِّؿ, ُثؿَّ  َوَش

َؼ، َأْو يَمَٗمْد ُهِديَ »َأْصَحٚبِِف, ُثؿَّ َؿَٚل:  ََٖظَٚد, «يَمَٗمْد ُوهمِّ ؟ َؿَٚل: َؾ َٝ ِْ َْٔػ ُؿ ـَ , َؿَٚل: 

ِلُّ َصذَّ  َٚل افٌَّْ ََ ََِّؿ:  اهللَؾ ِْٔف َوَش َِ ٌُُد »َظ اَلَة،  اهللسَمْٔم ُك زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م، َوسُمِٗمٝمُؿ ايمِمَّ َٓ سُممْمِ

ضِمَؿ، َدِع ايمٛم٣َّموَم٥مَ  ىَم٣مَة، َوسَمِِمُؾ ايمرَّ احلديٞ ذم افهحٔحغ ظـ أيب  «َوسُم٠ْميِت ايمزَّ

 أيقب رِض اهلل ظْف.
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 .ٚفتقحٔد وافهالة وافزـٚة ؿرن صِٜ افرحؿ ب ط فوصٚهدٕٚ إٔ

بًثتف, وهلذا حغ وـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وصٚٓ فِرحؿ ؿٌؾ  

، »دخؾ ظذ خدجيٜ رِض اهلل ظْٓٚ تردمػ بقادره ؿٚفٝ خدجيٜ:  ، َأزْممِمْ ىَمالَّ

ضِمؿَ  اهللَٓ ُُيِْزيَؽ  اهللهَمقَ  َؽ يَمَتِِمُؾ ايمرَّ  ., وؿد تَدم «َأزَمًدا؛ إِٞمَّ

صٖهنٚ ظئؿ اصتؼ اهلل اشّٓٚ مـ اشّف ـام ذم حديٞ افرحؿ,  ؾهِٜ

ضِمُؿ ؾِمْجٛم٥ٌَم »ظِٔف وشِؿ ؿٚل: ظٚئنٜ وؽرهٚ أن افٌْل صذ اهلل  َٚمـ همَ ايمرَّ

أخرجف افٌخٚري ظـ أيب هريرة . ]« فٔمَ ْمَ َٜم٣م ومَ َْمٔمَ ومَمـ ِصُٙمف، ووَ ٜم٣م ٙمَ َص و

   .] 

افٌْل صذ اهلل ظِٔف  ؿٚل وذم مًْد أمحد ظـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف 

أٞم٣م ايمرَحـ طمٙمٗم٦م ايمرضمؿ واؾمتٗم٦م َل٣م َمـ اؽمٚمل،  :ؿٚل اهلل ظز وجؾ وشِؿ

ٓ َيْدطُمُؾ اجَلٛم٥ََّم »: طويَقل افٌْل   وصٙمتف وَمـ ومْمٔمف زمتتفهمٚمـ وصٙمف 

مـ حديٞ جٌر بـ مىًؿ رِض اهلل  "افهحٔحغ"أي: رحؿ ـام ذم « وَم٣مؿمِعٌ 

 ظْف.

ٍل ؾ, ِْٚسحيهؾ فمـ افٌالء افذي ُثر شٌٛ ف ؿىًٜٔ إرحٚم  و

ؾ اهلُل سمٔم٣ملم »حديٞ أيب بُرة رِض اهلل ظْف:  َم٣م َمـ ذٞم٤ٍم أصمدُر أن ئمجِّ

طمر يمف دم أطمرِة َمثؾ ايمٌٕمِل وومْمٝمٔم٥ِم  يمِم٣مضمٌف ايمٔمٗمقزم٥َم دم ايمدٞمٝم٣م، َمع َم٣م يدِّ

 أخرجف أبق داود وافٍِظ فف, وافسمذي, وابـ مٚجف, وأمحد.  «ايمرضمؿِ 
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ىًٝ إرحٚم ووؿًٝ تْٚؾرت افَِقب, وؿ وؿد ذم آخر افزمـ ٕحـ و

 افدمٚء وؽر ذفؽ. ٝوافَتٚل وشٍُ فٌٌوٚءوا تبْٔٓٚ افًداوا

صحٔ  "ذم حَف, ذم  قاأن يُقن اإلًٕٚن واصال فرمحف وإن ؾرضٔجٛ ؾ

ظـ ظٌداهلل بـ ظّرو رِض اهلل ظْف, ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  "افٌخٚري

َـّ ايمقاِصَؾ ايمذي إذا اٞمٗمْمٔم٦ْم رَُحف »وشِؿ, ؿٚل:  يمٝمس ايمقاصُؾ زم٣مظم٘م٣مهمِئ ويم٘م

 .«وصَٙمٜم٣م

َرُشقل اهللَّ, إِنَّ يِل ظـ أيب هريرة: َأنَّ رجاًل َؿَٚل: َيٚ  "صحٔ  مًِؿ"وذم  

ْؿ  ُٓ ُُِؿ ظْ , وَأْح ُٔئقَن إيِلَّ
ًِ ؿ َوُي ِٓ ْٔ ـُ إَِف

ًِ قين, َوُأْح ًُ َى َْ ْؿ َوَي ُٓ ُِ ًٜ َأِص َؿراَب

َٚل:  ََ , َؾ ُِقَن ظَعَّ َٓ ُٜمُؿ اظمَؾَّ َوجَيْ ٖمه ًِ َم سُم ـْ ىُمٛم٦َْم ىَمَم وُمْٙم٦َم هَمَ٘مَٟمٞمَّ
أي زم٣ميمرَم٣مد -يَمئِ

ـَ  -اْل٣مر  . ـَمِٜمغٌم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م ُدَْم٦َم فَمعَم َذيمَؽ  اهللَوٓ َيَزاُل َمٔمَؽ َِم

إفٔٓؿ  ًٚ هلؿ حمًْ ذًٓ فرمحؽ متَربٚ مْٓؿ بٚ مْهقر مٚ دمٝ واصالً ؾٖٕٝ 

 .ئًْؽ ويْكك ن اهلل ظز وجؾ أوإن جٍقك 

هذا دفٔؾ ظذ أن صِٜ افرحؿ مـ أظيؿ أشٌٚب روٚ افرب شٌحٕٚف و 

ذم يقم ٓ يٍْع ؾٔف مٚل  وتًٚػ, ومـ أظيؿ أشٌٚب احلًْٚت وادُرومٚت

 وٓ بْقن إٓ مـ أتك اهلل بَِٛ شِٔؿ. 
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هِٜ أن تًىٔٓؿ ادٚل اف ٝرحؿ وفًِٔف ًٚٓ ًذ اإلًٕٚن أن يُقن وصَّ ؾ

هِٜ أن تذهٛ إفٔف بٚفزيٚرة ؾَد افَد يُقن افرحؿ ؽْٔٚ, وفٔس افَهد مـ ؾ

مٚ  افَىًٜٔ حٚصِٜ وفُـ ادرادتُقن و ههنٚرف وفِٔذم يُقن بجٌٕٚؽ وتراه 

يَع بغ إرحٚم مـ افتقاصؾ وافتهٚذم وشالمٜ افَِقب وبذل اإلحًٚن 

وافتٍَد حلقائجٓؿ وؽر ذفؽ ممٚ يْقهبؿ ؾ٘ن اإلًٕٚن بىًٌٔتف ٓ يًتٌْل 

 :ظـ أخٔف

 بًض فًٌض وإن ل ينًروا خدم **افْٚس فِْٚس مـ بدو وحٚضة 

ؿ  يٌٌْل أن يُقن إحًٕٚؽ إػ ذي رمحؽ أـثر مـ إحًٕٚؽ إػ ؽرهو

ٕن اهلل وص بذفؽ وأمر بذفؽ, وـؿ مـ إًٕٚن مع ؽر رمحف ظذ أحًـ 

افتٓٚجر  فتقاصِف, ومع رمحوظىٚئف وبذفف وحديثف وحٚل ذم ـالمف 

اختٍِقا مـ أجؾ أرض أو بٔٝ أو مدخؾ  أهنؿ افًٌٛووافتَٚضع وافتدابر 

ؾٖٕٝ مٖمقر , تَع بْٔٓٚ ادخٚفىٜ ـثراأو خمرج أو ؽر ذفؽ ٕن افرحؿ 

ظِٔؽ أن وفدوام افهِٜ بٚفهِٜ, وفًٝ مٖمقرا بٚفتْٚؾر وإن وؿع مٚ وؿع, 

 .تُقن صٚحٛ ظٍق وصٍ  ودمٚوز

هِٜ إرحٚم شٌٛ فهِٜ اهلل وٓ ؾٓذا حؼ ظئؿ يٌٌْل أن ٕٖت بف ؾ 

مثِؽ امرأة,  ًٚ حغ تهؾ رمحؽ تهؾ خمِقؿ ؾٍٖٕٝوؾ اهلل واشع ؾشقاء 
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بخره وؾوِف  اخلٚفؼ ادٚفؽ, ٔهِؽ اهللؾ , وٕحق ذفؽ, خًٚٓ , ظامً رجالً 

 واشتجٚبٜ دظٚئؽ وتٍريٟ ـربتؽ وإصالح حٚفؽ إػ ؽر ذفؽ. 

وإذا ؿىًف  يَىع اهلل,أي  ،"وَمـ ومْمٔمٜم٣م ومْمٔمتف": ذم ؿقل اهلل ظز وجؾ

ـْ }ؿٚل تًٚػ:  اخلر,اهلل ؿىع ظْف أشٌٚب  َم  َئْمَٙمؿُ  َأهَمَٚم ـْ  إيَِمْٝمَؽ  ُأْٞمِزَل  َأٞمَّ َؽ  َِم  َرزمِّ

ؼه  ـْ  اْْلَ َم  َأفْمَٚمك ُهقَ  ىَمَٚم رُ  إِٞمَّ ٣ٌَمِب  ُأويُمق َيَتَذىمَّ يَْم ْٕ ـَ ( 91) ا  اهلل زمَِٔمْٜمدِ  ُيقهُمقنَ  ايمَِّذي

 َٓ ـَ ( 72) اظمِْٝمَث٣مَق  َيٛمُْٗمُّمقنَ  َو  َوَُيَُْمْقنَ  ُيقَصَؾ  َأنْ  زمِفِ  اهلل َأََمرَ  ََم٣م َيِِمُٙمقنَ  َوايمَِّذي

ُؿْ  ٣مهُمقنَ  َرهبَّ ٣مِب  ؽُمقءَ  َوَُيَ ًَ
ـَ ( 79) اْْلِ وا َوايمَِّذي ِؿْ  َوصْمفِ  ازْمتَِٕم٣مءَ  َصػَمُ  َوَأوَم٣مَُمقا َرهبِّ

اَلةَ  ٣َّم َوَأْٞمَٖمُٗمقا ايمِمَّ ا َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  ِِم ٛم٥َمِ  َوَيْدَرُءونَ  َوفَماَلٞمَِٝم٥مً  ِهًّ ًَ ٝمَِّئ٥مَ  زم٣ِمْْلَ ًَّ  ُأويَمئَِؽ  ايم

ؿْ  ٌَك ََلُ ارِ  فُمْٗم ـْ  َيْدطُمُٙمقَْن٣َم فَمْدنٍ  صَمٛم٣َّمُت ( 77) ايمدَّ ـْ  َصَٙمَح  َوََم  آزَم٣مئِِٜمؿْ  َِم

٣مِِتِؿْ  َوَأْزَواصِمِٜمؿْ  يَّ ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َيْدطُمُٙمقنَ  َواظمَْاَلئَِ٘م٥مُ  َوُذرِّ  ؽَماَلمٌ ( 72) زَم٣مٍب  ىُمؾِّ  َِم

سُمؿْ  زمَِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ٌَك هَمٛمِْٔمؿَ  َصػَمْ ارِ  فُمْٗم ـَ ( 72) ايمدَّ ـْ  اهلل فَمْٜمَد  َيٛمُْٗمُّمقنَ  َوايمَِّذي  زَمْٔمدِ  َِم

ُدونَ  ُيقَصَؾ  َأنْ  زمِفِ  اهلل َأََمرَ  ََم٣م َوَيْٗمَْمُٔمقنَ  َِمٝمَث٣موِمفِ  ًِ َْرضِ  دِم  َوُيْٖم ْٕ ؿُ  ُأويَمئَِؽ  ا  ََلُ

ْٔمٛم٥َمُ  ؿْ  ايمٙمَّ ارِ  ؽُمقءُ  َوََلُ  . [03 - 17: افرظد] { ايمدَّ

أوفئؽ وٓٗٓء وظدوا بٚجلْٜ, ٕهنؿ وصِقا مٚ أمر اهلل بف أن يقصؾ, ؾ

ؾال برـٜ ذم أظامرهؿ وٓ  وفًْٓؿ َىًٓؿ اهللؾؿىًقا مٚ أمر اهلل فف أن يقصؾ 

 .ذم أمقاهلؿ مجٔع صٖهنؿ 
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َٛ : ؿٚل ظّرو, بـ اهلل ظٌدِ  ًـومـ أظيؿ أشٌٚب افَىًٜ افٌخؾ, ؾ  َخَى

، إي٣َّمىمؿ": ؾَٚل - وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  - اهلل رشقُل  حَّ  ََمـ َهَٙمَؽ  هم١مٞمم وايمُمه

حِّ  وَمٌَٙم٘مؿ ىم٣من ٌُخؾِ  أَمرهؿ: زم٣ميمُمه ٌَِخُٙمقا، زم٣ميم  همَٗمَْمُٔمقا، زم٣ميمَٗمْمٝمٔم٥مِ  وأَمَرهؿ هم

   ( .1476أخرجف أبق داود ) "همَٖمَجُروا زم٣ميمُٖمُجقر وأَمَرهؿ

ؾًِْٔٚ ظٌٚد اهلل بهِٜ إرحٚم واإلحًٚن إفٔٓؿ وافتِىػ هبؿ وافًٍق 

إػ افتقبٜ  ردٌٕٚ ظِْٔٚ أن أشٖٕٚ إفٔٓؿ وإن وا ءوافهٍ  ظْٓؿ, حتك إن أشٚ

إػ اجلد افًٚدس  افرحؿ ُقنتربام و, إػ اهلل ظز وجؾ, وافتهٚذم وافتًٚم 

ظـ إٔس بـ مٚفؽ رِض اهلل ظْف, ؿٚل: ـَٚن أبق  "افهحٔحغ"ٍل ؾوأـثر, 

َحَٚء,  ِْٔف َبْرُ ُّٛ أْمَقافِِف إَف َْٕخٍؾ, وـَٚن أَح ًٓ ِمـ   َمٚ
ِٜ َْٕهِٚر بٚدَِديَْ َثَر إ ـْ َٜ أ َح ِْ َض

ِجِد, وـَٚن َرشقُل  ًْ َٜ اَد َِ ٌِ َْ َت ًْ ْٝ ُم َٕ ٚ ـَ ٚ  َصذَّ  اهللو َٓ ُِ ََِّؿ َيْدُخ اهلُل ظِٔف وش

 : ُٜ ْٝ هِذه أَي ِزَف ْٕ َِامَّ ُأ ٌَٕس: َؾ , َؿَٚل أ ٍٛ ِّٔ ٚ َض َٓ  ؾِٔ
ٍ
ُب ِمـ َمٚء ـْ سَمٛم٣َميُمقا وَيْؼَ ﴿يَم

ٌهقَن﴾
َٜ إػ َرشقِل 70]آل ظّران: ايمػِمَّ ضمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِم٣َّم َُتِ َِْح  اهلل[ َؿَٚم أبق َض

َٚل  ََ َؿ َؾ َِّ َٚػ يَقُل:  اهلل, إنَّ اهلل: يٚ َرشقَل َصذَّ اهللُ ظِٔف وش ًَ ٌََٚرَك وَت ـْ َت ﴿يَم

ٌهقَن﴾
َّٛ أْمَقايِل إيَلَّ 70]آل ظّران: سَمٛم٣َميُمقا ايمػِمَّ ضمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِم٣َّم َُتِ [ وإنَّ أَح

 ٌٜ َٚ َصَدَؿ َحَٚء, وإهنَّ َهٚ وُذْخَرَهٚ ِظَْْد اهللَبْرُ ٚ يٚ َرشقَل اهلل, أْرُجق برَّ َٓ ًْ  اهلل, َؾَو

ُٞ أَراَك  ْٔ َٚل َرشقُل اهللَح ََ ََِّؿ:  اهلل, َؿَٚل: َؾ زَمٍخ، ذيمَؽ ََم٣مٌل َصذَّ اهلُل ظِٔف وش

َٔمَٙمَٜم٣م دم  َرازمٌِح، ذيمَؽ ََم٣مٌل َرازمٌِح، وومْد ؽَمِٚمْٔم٦ُم َم٣م وُمْٙم٦َم، وإنِّ أَرى أْن ََتْ
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ُؾ يٚ َرشقَل  إوْمَرزمكِمَ  ًَ : أْؾ َٜ َِْح َٚل أبق َض ََ ٚ أبق اهللَؾ َٓ َّ ًَ ََ َٜ ذم أَؿِٚربِِف , َؾ َِْح َض

ِف. ؾٖظىٚهٚ حلًٚن بـ ثٚبٝ. وـٕٚقا ينسـقن ذم اجلد افًٚدس ِّّ   . وَبِْل َظ

أظىك ـؾ ذي ؾٔجٛ ظِْٔٚ أن ٕٖدي حَقق افتل دمٛ ظِْٔٚ ؾ٘ن اهلل 

 ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. حؼ حَف

ٍل ادًْد ؾٚحلذر احلذر مـ ؿىًٜٔ إرحٚم ؾ٘هنٚ تُثر ؿٌؾ ؿٔٚم افًٚظٜ, ؾ

َٓ  ": طؿٚل ؿٚل رشقل اهلل  ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو  ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َو ًَّ  ايم

ضِمِؿ، َووَمْمِٝمَٔم٥مُ  َوايمتََّٖم٣مضُمُش، ايْمُٖمْحُش  َيْٓمَٜمرَ  ضَمتَّك  َوضَمتَّك اظمَُْج٣مَوَرِة، َوؽُمقءُ  ايمرَّ

ـَ  َ ـُ  ُي٠ْمََت ٣مئِ نَ  اخْلَ ََِمكمُ  َوُُيَقَّ ْٕ  ., واهلل ادًتًٚن, وظِٔف افتُالن" ا

 هلل رب افًٚدغ. واحلّد

 

 

 

 

 



 

 

 

 المجلس الرابع: التوحيد والشرك

 

[31] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 1التوحيد والشرك :المجلس الرابع

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

أمريـ ظذ أحدمهٚ مدار شًٚدة افًٌد ذم افدٕٔٚ  ذم هذا ادقضـ ٕذـر

 وأخرة.

 صَٚوة افًٌد ذم افدٕٔٚ وأخرة. وظذ أخر مدار

 أٓ ومهٚ افتقحٔد وافؼك.

﴿َوََم٣م افتقحٔد افذي مـ أجِف خِؼ اهلل اخلَِٔف, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: 

ٌُُدوِن ) َّٓ يمَِٝمْٔم ْٞمَس إِ َـّ َواإْلِ ـْ ِرْزٍق َوََم٣م ُأِريُد َأْن ٦٥طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ ( ََم٣م ُأِريُد َِمٛمُْٜمْؿ َِم

ِة اظمَْتكُِم )( إِنَّ اهلل٦2ََُّيْْمِٔمُٚمقِن ) اُق ُذو ايْمُٗمقَّ زَّ . افتقحٔد افذي مـ (﴾٦٥ ُهَق ايمرَّ

﴿َويَمَٗمْد زَمَٔمْثٛم٣َم دِم أجِف أرشِٝ افرشؾ, وإٔزفٝ افُتٛ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: 

ٌُقا ايمْم٣َّمنُمقَت 
ٌُُدوا اهللَ َواصْمَتٛمِ ًٓ َأِن افْم ؽُمق ٥ٍم رَّ   ﴾ۚ  ىُمؾِّ ُأَمَّ

ُف وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  َّٓ ُٞمقضِمل إيَِمْٝمِف َأٞمَّ ؽُمقٍل إِ ٌْٙمَِؽ َِمـ رَّ ﴿َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِمـ وَم

ٌُُدوِن ) َّٓ َأَٞم٣م هَم٣مفْم  (﴾.7٦َٓ إيَِمََٰف إِ

                                                           
1

 . 1٤٤1 لعام/  رمضان من/  الخامس في المذاكرة هذه كانت 
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افتقحٔد افذي مـ أجِف ذع اهلل ظز وجؾ اجلٓٚد, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  

طِمِر  ْٔ َٓ زم٣ِميْمَٝمْقِم ا َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َو ـَ  َم اهلُل ﴿وَم٣مسمُِٙمقا ايمَِّذي َُمقَن ََم٣م ضَمرَّ َٓ ُُيَرِّ َو

ْزَي٥َم  ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب ضَمتَّكَٰ ُئْمُْمقا اجْلِ ـَ ايمَِّذي ؼِّ َِم ـَ اْْلَ َٓ َيِديٛمُقَن ِدي َوَرؽُمقيُمُف َو

  (﴾.71فَمـ َيٍد َوُهْؿ َص٣منِمُروَن )

أيب هريرة رِض اهلل  ظـًْد مًِؿ ؾافتقحٔد افذي هق رأس افٍوٚئؾ, 

اإليمن زمّمٌع وؽمٌٔمقن أو زمّمٌع وؽمتقن ؾُمْٔم٥ٌم، همٟمهمّمُٙمٜم٣م »ط ؿٚل افٌْل ظْف 

ومقُل: ٓ إيمف إٓ اهلل، وأدٞم٣مه٣م إَم٣مؿم٥م إذى فمـ ايمْمريؼ، واْلٝم٣مء ؾُمْٔم٥ٌم َمـ 

 «. اإليمن

ُف دخؾ اجلْٜ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ  ظِٔفافتقحٔد افذي مـ مٚت  ﴿هَم٣مفْمَٙمْؿ َأٞمَّ

َّٓ اهلُل َواؽْمَتْٕمِٖمْر يمَِذٞمٌَِؽ وَ  ـْ ُظْثاَمَن رِض  ﴾ۚ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت َٓ إيَِمََٰف إِ وظ

ُف َٓ إيِمََٰف إَِّٓ اهلل »ط : اهلل ظْف َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل  ـْ ََم٣مَت َوُهَق َئْمَٙمُؿ َأٞمَّ َدطَمَؾ ََم

ٛم٥َّمَ   اهلل صذَّ - اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل جٌؾ, بـ مًٚذِ  ظـ, وأخرجف مًِؿ «.اجْلَ

أخرجف أبق  "اجلٛم٥م دطمؾ اهللُ إٓ إيمف ٓ ىمالَمفِ  آطمرُ  ىم٣من َمـ": -وشِؿ ظِٔف

ٍٛ (, وذم شْده 1114داود )  فُْف ذم افٌٚب . صٚفُ  بـ أيب َظِري

, صٍٚظٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتقحٔد افذي هق أظيؿ مٚ يٗدي إػ

ـِ اْرسَم٢َمَٰ بؾ ٓ صٍٚظٜ فٌر مقحد, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  َّٓ ظمَِ َٓ َيُْمَٖمُٔمقَن إِ  ﴿َو

ـْ طَمُْمَٝمتِِف َُمُْمِٖمُٗمقَن ) وذم حديٞ: أيب هريرة رِض اهلل ظْف  (﴾.7٥َوُهؿ َمِّ
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؟  "افٌخٚري"ظْد  ِٜ ََٔٚم
َِ َٚظتَِؽ َيقَم اف ٍَ ِس بَن ُد افَّْٚ ًَ َؿَٚل: يٚ َرشقَل اهلِل َمـ أْش

َٟميُمٛمِل فمـ هذا اَْلدي٧ِم »ط:  اهللؿَٚل َرشقُل  ًْ يمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم ي٣م أزَم٣م ُهَرْيَرَة أْن ٓ َي

ُل َِمٛمَْؽ ظم٣ِم َرَأْي٦ُم َِمـ ضِمْرِصَؽ فمعَم اَْلدي٧ِم أؽْمَٔمُد ايمٛم٣َّمِس زمَُمَٖم٣مفَمتل  أضَمٌد أوَّ

فِ  ًِ َّٓ اهللُ، طَم٣ميمًِِم٣م َِمـ وَمْٙمٌِِف، أْو َٞمْٖم   «.َيقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، ََمـ وم٣مَل ٓ إيَمَف إ

ظـ أيب  "صحٔ  مًِؿ"افتقحٔد افذي ٓ يدخؾ اجلْٜ إٓ أهِف, ذم 

ٛمَّ »ؿٚل افٌْل:  هريرة رِض اهلل ظْف, َٓ َيْدطُمُؾ اجْلَ ي َٞمْٖمِِس زمَِٝمِده  َّٓ َٞمْٖمٌس َوايمذِّ ٥َم إِ

ٙمَِٚم٥مٌ  ًْ  , ذم أدفٜ ـثرة ذم افٌٚب .«َُم

ط  ُٚن رشقل اهلل ؾافتقحٔد, ذم دظقتف  طوأول مٚ بدأ بف رشقل اهلل 

يًرض ًٍٕف ظذ  , وادجْٜ وظُٚظ وادقشؿيًر ذم إشقاق ذي ادجٚز

  «.ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل سمٖمٙمحقا»: ؿٌٚئؾ افًرب يَقل

ُأَِمرُت َأْن ُأوم٣مسمِؾ ايمٛم٣َّمَس ضمتَّك َيُٗمقيُمقا َٓ إيِمَف إَِّٓ اهلل »ط: َؿَٚل رُشقُل اهلل و

٣مزُمُف فَمعم اهلل ًَ ف، َوضِم ُف إَِّٓ زمَِحٗمِّ ًَ ـْ وَم٣مََل٣م، همَٗمْد فَمَِمَؿ َِمٛمل ََم٣ميَمُف َوَٞمْٖم متٍؼ  «هَمَٚم

 ظِٔف ظـ ابـ ظّر رِض اهلل ظْف. 

َّٓ اهللُ، َوىَمَٖمَر زمم »ط: ؿٚل افٌْل  أصٔؿ بـ ضٚرق وظـ و ََمـ وم٣مَل: ٓ إيَِمَف إِ

٣مزُمُف فمعَم اهللِ ًَ ٌَُد ََمـ ُدوِن اهللِ، ضَمُرَم ََم٣ميُمُف َوَدَُمُف، َوضِم  .أخرجف مًِؿ «ُئْم
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ؿٚل اهلل ظز افتقحٔد حًْتف ٓ حتٌط إٓ بٚفؼك, وإٓ ؾٓق أظيؿ حًْٜ, 

ـْ  زَمعَم }وجؾ:  ٤َم  ََم ًَ  ُهؿْ  ايمٛم٣َّمرِ  َأْصَح٣مُب  هَمُٟمويمَئَِؽ  طَمْمِٝمَئُتفُ  زمِفِ  َوَأضَم٣مؿَم٦ْم  ؽَمٝمَِّئ٥مً  ىَم

 , وافًٔئٜ هْٚ افؼك, ـام هق تًٍر افًِػ. [61: افٌَرة] {طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م

قُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ و َُ ِٚص, َي ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهللِ ْب ط: ذم حديٞ َظ

اَلئِِؼ َيْقَم » تِل فَمعَم ُرؤوِس اخْلَ ـْ ُأَمَّ َتْخٙمُِص َرصُماًل َِم ًْ إِنَّ اهللَ فَمزَّ َوصَمؾَّ َي

، ىُمؾه ؽِمِجؾٍّ َمَ  ِٔمكَم ؽِمِجالًّ ًْ
َٔم٥ًم َوسمِ ًْ

، شُمؿَّ َيُٗمقُل ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، هَمَٝمٛمْمُمُ فَمَٙمْٝمِف سمِ ٌٌََمِ دَّ ايْم

 ، ، َي٣م َربِّ َٓ ٣مهمُِٓمقَن؟ وَم٣مَل:  ٌَتِل اْْلَ ـْ َهَذا ؾَمْٝمًئ٣م؟ َأـَمَٙمَٚمْتَؽ ىَمَت يَمُف: َأسُمٛمْ٘مُِر َِم

، هَمَٝمُٗمقُل:  ، َي٣م َربِّ َٓ صُمُؾ، هَمَٝمُٗمقُل:  ٌَْٜم٦ُم ايمرَّ ٛم٥ٌَم ؟هَمٝمُ ًَ هَمَٝمُٗمقُل: َأيَمَؽ فُمْذٌر، َأْو ضَم

َٓ ـُمْٙمَؿ ايْمَٝمْقَم فَمَٙمْٝمَؽ، هَمُتْخَرُج يَمُف زمَِْم٣موَم٥ٌم،  زَمعَم، إِنَّ يَمَؽ فِمٛمَْدَٞم٣م ٛم٥ًَم َواضِمَدًة،  ًَ ضَم

وُه،  ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف، هَمَٝمُٗمقُل: َأضْمِيُ ًدا فَم َّٓ اهللُ، َوَأنَّ حُمَٚمَّ َٓ إيَِمَف إِ همِٝمَٜم٣م: َأؾْمَٜمُد َأْن 

جِ  ًِّ ، ََم٣م َهِذِه ايْمٌَِْم٣موَم٥ُم ََمَع َهِذِه ايم َٓ سُمْٓمَٙمُؿ، هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربِّ ِت؟ هَمُٝمَٗم٣مُل: إِٞمََّؽ  الَّ

ُت، َوشَمُٗمَٙم٦ِم ايْمٌَِْم٣موَم٥ُم،  ِجالَّ ًِّ ٥ٍم، وَم٣مل: هَمَْم٣مؾَم٦ِم ايم ُت دِم ىمِٖمَّ ِجالَّ ًِّ وَم٣مَل: هَمُتقَوُع ايم

ٌء َمَع اؽْمِؿ اهللِ َٓ َيْثُٗمُؾ يَشْ  «و

 اهلل﴿إِنَّ َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَد  ؿٚل تًٚػ: افتقحٔد أصحٚبف هؿ افُرام,و

 ْؿ﴾. َأسْمَٗم٣مىمُ 

َٓ إِنَّ َأْويمَِٝم٣مَء  ؿٚل تًٚػ: أصحٚبف هؿ أوفٔٚء اهلل,و َٓ طَمْقٌف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ  اهلل﴿َأ

َزُٞمقَن ) َٓ ُهْؿ َُيْ  (﴾. ٥7َو
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أصحٚبف هؿ ادَربقن مـ رب افًٚدغ وهؿ ادقظقدون بجْٜ افًْٔؿ, و

ْٙمُٚمتَِّٗمكَم ََمَٖم٣مًزا (﴾، ﴿إِنَّ يمِ ٦2﴿إِنَّ اظمُْتَِّٗمكَم دِم صَمٛم٣َّمٍت َوَْنٍَر )ؿٚل تًٚػ: 

(29.﴾) 

ٍل افتقحٔد مـ أتك بف ظذ وجٓف يدخؾ مـ أي أبقاب اجلْٜ افثامٕٜٔ ؾو 

ِٝ رِض اهلل ظْف َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ِٚم ـُ افهَّ ٌََٚدُة ْب ـْ وَم٣مَل: »ط: حديٞ ُظ ََم

ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف، َوَأنَّ  َأؾْمَٜمُد َأنَّ َٓ إيِمَٰفَ  دا فَم يَؽ يَمُف، َوَأنَّ حُمَٚمَّ إَِّٓ اهلل َوضْمَدُه َٓ َِشِ

 ، ٛم٥ََّم ضَمؼٌّ ـُ َأََمتِِف َوىَمٙمَِٚمُتُف َأيْمَٗم٣مَه٣م إلَِم ََمْرَيَؿ َوُروٌح َِمٛمُْف، َوَأنَّ اجْلَ ٌُْد اهللِ َوازْم كَٰ فَم ًَ فِمٝم

ـْ َأيِّ  ، َأْدطَمَٙمُف اهلل َِم ٛم٥َِّم ايمثََّمٞمَِٝم٥ِم ؾَم٣مءَ  َوَأنَّ ايمٛم٣َّمَر ضَمؼٌّ  . متٍؼ ظِٔف «َأزْمَقاِب اجْلَ

ـِ ؾوؾوٚئِف ظئّٜ ؾٓق حؼ اهلل ادَدم وحَف ادًيؿ,  ِٚذ ْب ًَ ٍل حديٞ ُم

ُٝ ِرْدَف َرُشقِل اهلِل  ْْ ـُ ٌٍَؾ  رِض اهلل ظْف َؿَٚل:  . ط َج ْرٌ ٍَ ُٚل َفُف ُظ ََ َظَذ مِحٍَٚر ُي

َٚل:  ََ ٣ٌَمِد وَم٣م ضمؼه ايمٔم٣ٌمِد فَمعَم اهلل؟َي٣م َُمَٔم٣مُذ! َأسَمْد »َؿَٚل: َؾ  «ِري ََم٣م ضَمؼه اهللِ فَمعَم ايْمِٔم

َُِؿ. َؿَٚل:  : اهلل َوَرُشقُفُف َأْظ ُٝ ِْ ٌُُدوا اهلِل »َؿَٚل ُؿ ٣ٌَمِد َأْن َئْم هَم١مِنَّ ضَمؼَّ اهللِّ فَمعَم ايْمِٔم

٣ٌَمِد فَمعَم اهللِ فَمزَّ َوصَمؾَّ َأنْ  ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم. َوضَمؼه ايْمِٔم ُك  َوَٓ ُيمْمِ ـْ َٓ ُيمْمِ َب ََم َٓ ُئَمذِّ

َس؟ َؿَٚل:  «زمِِف ؾَمْٝمئ٣مً  ُ افَّْٚ : َيٚ َرُشقَل اهللِّ! َأَؾاَل ُأَبؼِّ ُٝ ِْ ُهْؿ. »َؿَٚل ُؿ ْ ٌَممِّ َٓ سُم

 .متٍؼ ظِٔف  «هَمَٝمتَّ٘مُِٙمقا
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رجاًل ؾَٚل يٚ  طؿٚل أتك افٌْل  ؾًـ جٚبر ؾنٖن افتقحٔد ظئؿ, 

ُك زم٣مهللِ ؾمٝمًئ٣م َدطَمَؾ »ط:  َٚل افٌْلرشقل اهلل مٚ ادقجٌتٚن ؾ ََمـ َم٣مَت ٓ ُيمْمِ

ُك زم٣مهلِل ؾمٝمًئ٣م َدطَمَؾ ايمٛم٣َّمرَ   .أخرجف مًِؿ  «اجَلٛم٥ََّم، وََمـ َم٣مَت ُيمْمِ

وأن يُقن مقحدا هلل بٌَِف,  ,ًٕٚن أن يتًِؿ هذا افٌٚب افًئؿؾًذ اإل

﴿َوََم٣م ُأَِمُروا مجٔع صٖٕف, ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ أمر هبذا ذم جقارحف, وؿقفف, وو

ٌُُدوا  َّٓ يمَِٝمْٔم ـَ ضُمٛمََٖم٣مَء﴾ اهللإِ ي ٌُِد اهلَل خُمْٙمًِِم٣م يمَُّف وؿٚل تًٚػ: , خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ ﴿هَم٣مفْم

ـَ ) ي ٣ميمُِص 7ايمدِّ ـُ اخْلَ ي َٓ هللِِ ايمدِّ  . ﴾ۚ  ( َأ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ ٕن افؼك حمٌط فًِّؾ, ؾ  وَم٣مَل »ط: ًَ

َك همِٝمِف  ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل َأِْشَ ِك، ََم ْ ـِ ايمممِّ ىَم٣مِء فَم َ ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم: َأَٞم٣م َأنْمٛمَك ايمممه اهللُ سَم

ي  .«سمرىمتف وِشىمف ََمِٔمل نَمغْمِ

فف وحده,  خٚفهًٚ  اهلل ظز وجؾ ٓ يٌَؾ مـ إظامل إٓ مٚ ـٚنإذ أن  

َٚمُد )9﴿وُمْؾ ُهَق اهللُ َأضَمٌد ) ( َوََلْ َيُ٘مـ يمَُّف ىُمُٖمًقا 2ْد َوََلْ ُيقيَمْد )( ََلْ َيٙمِ 7( اهلُل ايمِمَّ

  (﴾.2َأضَمٌد )

ٚفٍٜ افتقحٔد وإٔٝ ٓ بّخربام تتُِؿ وأؾًٚفؽ ؤٕٚتؽ ؾ راؿٛ أؿقافؽ,

مٚ صٚء اهلل )يَقفقن:  افهحٚبٜافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  , وؿد شّعتدري

َٚل (, وصٚء حمّد ََ ٌد  ؾَم٣مءَ  شُمؿَّ  اهلل ؾَم٣مءَ  ََم٣م: وُمقيُمقا": َؾ ـثر مـ افْٚس و  ،"حُمَٚمَّ



 

 

 

 المجلس الرابع: التوحيد والشرك

 

[36] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

َََم٣مَٞم٥ِم هَمَٙمْٝمَس َِمٛم٣َّم»يَقل: ط وافٌْل  "أمٕٜٚ" ْٕ ـْ ضَمَٙمَػ زم٣ِم رواه أبق داود ذم  «.ََم

 .ظـ بريدة  "شْْف"

رجٚءك فُٔـ فُٔـ اظتامدك وتقـِؽ ظذ اهلل, ووراجع اظتَٚداتؽ ؾ

راجع أؾًٚفؽ مـ صالة وحٟ وضقاف وذب  وٕذر. و اهلل, ورؽٌتؽ ذم

ال جيقز أن يؼك مًف ؽره ٓ مُِٚ مَربٚ ؾجيٛ أن تُقن ـِٓٚ هلل ظز وجؾ 

﴿وُمْؾ إِنَّ َصاَليِت  , ؿٚل تًٚػ:ومجٔع مٚ يتًغ ظِٔؽ هلل, وٓ ٌٕٔٚ مرشال

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َوَِم٣َميِت  ًُ يَؽ  َٓ ( 9٥7)َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم  اهللَوُٞم  ُأَِمْرُت  َوزمَِذيمَِؽ  يَمفُ  َِشِ

ُل  َوَأَٞم٣م ٙمِِٚمكمَ  َأوَّ ًْ  .﴾اظمُْ

ْك زم٣ِمهللِ هَمَٗمْد ظئؿ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  خىرهوأمٚ افؼك ؾ ُف ََمـ ُيمْمِ ﴿إِٞمَّ

ٛم٥ََّم َوََمْٟمَواُه ايمٛم٣َّمُر  َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف اجْلَ ـْ َأٞمَِم٣مٍر ) ۚ  ضَمرَّ  (﴾، ﴿َوَٞم٣مَدىَٰ 27َوََم٣م يمِٙمٓم٣َّمظمكَِِم َِم

٣َّم َرَزوَمُ٘مُؿ  ـَ اظم٣َْمِء َأْو ِِم ٛم٥َِّم َأْن َأهمِٝمُّمقا فَمَٙمْٝمٛم٣َم َِم  ۚ   اهللَأْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر َأْصَح٣مَب اجْلَ

ـَ ) ََمُٜمَم فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري ٌُُدوا ؿٚل اهلل ظز وجؾ: و, (﴾٦2وَم٣ميُمقا إِنَّ اهللَ ضَمرَّ ﴿َوافْم

ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م  َٓ سُممْمِ َم جؾ: ؿٚل اهلل ظز وو, ﴾ ۚ  اهللَ َو ﴿وُمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َأسْمُؾ ََم٣م ضَمرَّ

ُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م  ۚ  َرزمه َّٓ سُممْمِ َك , وؿٚل اهلل ظز وجؾ: ﴾ۚ  َأ ْ ﴿إِنَّ ايمممِّ

 (﴾. 92يَمُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمٌؿ )

ؾٚفؼك أظيؿ ذٕٛ ظيص اهلل ظز وجؾ بف, وفذفؽ ٓ يٌٍره وٓ يتجٚوز 

 َيْٕمِٖمرُ  َٓ  اهلل إِنَّ }ظـ أهِف إٓ بتقبٜ ٕهقحٚ, ؿٌؾ مقهتؿ. ؿٚل اهلل ظز وجؾ: 
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كَ  َأنْ  ـْ  َذيمَِؽ  ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ ويدخؾ ذم ظّقم , [26: افًْٚء] {َيَُم٣مءُ  ظمَِ

أيٜ افؼك إـز وإصٌر, إٓ أن افؼك إـز خمِد صٚحٌف ذم افْٚر, 

 . وإصٌر يًذب بَدر ذـف, ثؿ يُقن إػ اجلْٜ 

َٔمُٙمقا هلِلِ َأٞمَداًدا َوَأٞمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقَن )ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  , وظـ (﴾77﴿هَماَل ََتْ

ِٛ أظيُؿ ؿٚل :  : يٚ رشقل اهلل! أيُّ إٔف ؿٚل بـ مًًقدظٌد اهلل  أن َتٔمَؾ »افذٕ

ا وهق طمٙمٗمَؽ   . متٍؼ ظِٔف  «هللِ ٞمِدًّ

أمٚ ذم افدٕٔٚ ؾٓؿ ذ , , ذم افدٕٔٚ وأخرةوأخزاهؿ ؾٚفؼك أردى أهِف

ىمكَِم دِم َٞم٣مِر ؿٚل تًٚػ: افزيٜ,  ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب َواظمُْمْمِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم ﴿إِنَّ ايمَِّذي

ـَ همِٝمَٜم٣م  ٥ِم ) ۚ  صَمَٜمٛمََّؿ طَم٣ميمِِدي يَّ ﴿َويَمَٗمْد  وؿٚل تًٚػ: ,(﴾٥ُأويَمَٰئَِؽ ُهْؿ َِشه ايْمػَمِ

ٞمِس  ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ َٜمٛمََّؿ ىَمثغًِما َمِّ َّٓ  ۚ  َذَرْأَٞم٣م جِلَ ْؿ َأفْمكُمٌ  ٣م َوََلُ َّٓ َيْٖمَٗمُٜمقَن هِبَ ْؿ وُمُٙمقٌب  ََلُ

٣م  َٚمُٔمقَن هِبَ ًْ َّٓ َي ْؿ آَذاٌن  ٣م َوََلُ وَن هِبَ ٌٌِْمُ َْٞمَٔم٣مِم زَمْؾ ُهْؿ َأَوؾه  ُأويَمَٰئَِؽ  ۚ  ُي ْٕ  ۚ  ىَم٣م

ـَ }, وؿٚل تًٚػ: (﴾921ُأويَمَٰئَِؽ ُهُؿ ايْمَٕم٣مهمُِٙمقَن )  َيَتَٚمتَُّٔمقنَ  ىَمَٖمُروا َوايمَِّذي

َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَمَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  ْٕ ؿْ  ََمْثًقى َوايمٛم٣َّمرُ  ا ؾٓؿ ذم افدٕٔٚ , [10: حمّد] {ََلُ

ـًٕٕٚٚم افًٚئٌٜ افتل ٓ تًرف فًٍْٓٚ مهِحٜ وٓ ميه وٓ هيّٓٚ إٓ أن 

 تٖـؾ وتؼب وتتًْؿ. 

وؿٚل تًٚػ: , (﴾71َوزمِْئَس ايْمَٗمَراُر ) ۚ  ﴿َيِْمَٙمْقَْن٣َم وهؿ ذم أخرة ذم افْٚر 

ـَ ) ْت يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري ُٗمقا ايمٛم٣َّمَر ايمَّتِل ُأفِمدَّ وجؾ:  ؿٚل اهلل ظزو (﴾،929﴿َواسمَّ
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ُر ََمـ َُيَُْمك ) ىمَّ ٌَُٜم٣م إؾَْمَٗمك )92﴿ؽَمَٝمذَّ ( ايمَِّذي َيِْمعَم ايمٛم٣َّمَر 99( َوَيَتَجٛمَّ

َٓ ُيْٗم٢َمَٰ وؿٚل تًٚػ:  ،(﴾92( شُمؿَّ ٓ َيُٚمقُت همِٝمَٜم٣م َوٓ َُيَْٝمك )97ايْمُ٘مػْمَى ) ﴿

٣م  ـْ فَمَذاهِبَ ُػ فَمٛمُْٜمؿ َمِّ َٓ ُُيَٖمَّ يمَِؽ  ۚ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَمَٝمُٚمقسُمقا َو َٞمْجِزي ىُمؾَّ ىَمُٖمقٍر  ىَمَذَٰ

٣م نَمغْمَ ايمَِّذي ىُمٛم٣َّم 2٥) ٛم٣َم َأطْمِرصْمٛم٣َم َٞمْٔمَٚمْؾ َص٣مِْلً ( َوُهْؿ َيِْمَْمِرطُمقَن همِٝمَٜم٣م َرزمَّ

َر َوصَم٣مَءىُمُؿ ايمٛمَِّذيُر  ۚ  َٞمْٔمَٚمُؾ  ُر همِٝمِف ََمـ سَمَذىمَّ ٣م َيَتَذىمَّ ْرىُمؿ َمَّ ْ ُٞمَٔمٚمِّ هَمُذووُمقا هَمَم  ۚ  َأَوََل

 (﴾. 22)يمِٙمٓم٣َّمظمكَِِم َِمـ ٞمَِِّمغٍم 

ـَ }وؿٚل تًٚػ:  ؿْ  وُمْمَِّٔم٦ْم  ىَمَٖمُروا هَم٣ميمَِّذي ـْ  شمَِٝم٣مٌب  ََلُ ـْ  ُيَِم٤مه  َٞم٣مرٍ  َِم  هَمْقِق  َِم

ِٚمٝمؿُ  ُرُءوؽِمِٜمؿُ  ُٙمقدُ  زُمُْمقِْنِؿْ  دِم  ََم٣م زمِفِ  ُيِْمَٜمرُ ( 91) اْْلَ ؿْ ( 72) َواجْلُ  ََمَٗم٣مَِمعُ  َوََلُ

ـْ  َم ( 79) ضَمِديدٍ  َِم ـْ  َِمٛمَْٜم٣م َُيُْرصُمقا َأنْ  َأَراُدوا ىُمٙمَّ  َوُذووُمقا همِٝمَٜم٣م ُأفِمٝمُدوا نَمؿٍّ  َِم

ِريِؼ  فَمَذاَب   [00 - 17: احلٟ] {اْْلَ

وافؼك ؿًامن: أـز َيِد صٚحٌف ذم افْٚر, وأصٌر يًتقجٛ صٚحٌف 

, ومـ أظيؿ أشٌٚب افْٚر وٓ يُّـ أن يدخؾ اجلْٜ حتك يًذب ظذ ذـف

ُف  }افؼك: افُز, ؿٚل تًٚػ:  ـْ  ؽَمَٟمْْصِ ـَ  آَي٣ميِتَ  فَم ونَ  ايمَِّذي ُ َْرضِ  دِم  َيَتَ٘مػمَّ ْٕ  ا

ؼِّ  زمَِٕمغْمِ  ٣م ُي٠ْمَِمٛمُقا َٓ  آَي٥مٍ  ىُمؾَّ  َيَرْوا َوإِنْ  اْْلَ ؾْمدِ  ؽَمٌِٝمَؾ  َيَرْوا َوإِنْ  هِبَ  َيتَِّخُذوهُ  َٓ  ايمره

ُؿْ  َذيمَِؽ  ؽَمٌِٝماًل  َيتَِّخُذوهُ  ايْمَٕملِّ  ؽَمٌِٝمَؾ  َيَرْوا َوإِنْ  ؽَمٌِٝماًل  زُمقا زمَِٟمْنَّ  َوىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذَّ

 . [124: إظراف] {نَم٣مهمِٙمكِمَ  فَمٛمَْٜم٣م
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ُْؿ  , ؾام أؾِحقا, ؿٚل تًٚػ:وؿد اشتُز افٍُٚر ظـ ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل ﴿إِْنَّ

وَن ) َتْ٘مػِمُ ًْ َّٓ اهللُ َي َٓ إيَِمََٰف إِ ْؿ   . (﴾2٦ىَم٣مُٞمقا إَِذا وِمٝمَؾ ََلُ

ؾًيؿ هلؿ صٖن وزيْٓٚ, وادنُِٜ أن افنٔىٚن جًؾ ضرؿٚ إػ افؼك 

, وافْذر , وافىقاف هبٚ, وافدظٚءهتٚٔد افٌَٚب, وزيٚرٔافهٚحلغ, وجًؾ تن

هلٚ مـ افتقحٔد, ومـ تًئؿ إوفٔٚء ومٚ هق إٓ خمٚفٍٜ سحيٜ فديـ رب 

٣مصِمَد  َوَأنَّ }, إذ يَقل: افًٚدغ ًَ  [16: اجلـ] {َأضَمًدا اهلل ََمعَ  سَمْدفُمقا هَماَل  اهلل اظْمَ

ٓ سَمَدَع »إذ يَقل فًع بـ أيب ضٚفٛ رِض اهلل ظْف: ط وٕمر شٔد ادرشِغ 

ْيَتفُ  َّٓ ؽَمقَّ هًم٣م إ ا َُممْمِ َٓ وَمػْمً َتُف َو ًْ َّٓ ؿَمَٚم ًٓ إ , وظـ أيب هريرة أخرجف مًِؿ «َِتَْث٣م

ٓ َتٔمٙمقا وَمػمي فمٝمًدا، وصٙمهقا فمقمَّ هم١منَّ »ط: رِض اهلل ظْف, ؿٚل رشقل اهلل 

 ( .0220أخرجف أبق داود ) «ُٕمٛمل ضَمٝم٧ُم ىمٛمُتؿْ صالسَمُ٘مؿ سمٌٙم

: َؿَٚل َرُشقُل  ْٝ ذِم َمَرِوِف افَِّذي َلْ ط  اهللوظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ, َؿَٚف

ْؿ ِمُْْف:  َُ ـَ »َي ٣مصِمَد  اهلليَمَٔم ًَ ٌُقَر َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمْؿ ََم ُذوا وُم َ ُيذر َم٣م «. ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمََِّم٣مَرى اختَّ

َٓ   متٍؼ ظِٔف, وذم حديٞ جْدب  صٛمٔمقا ـْ  َوإِنَّ  َأ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم  وَم

ٌُقرَ  َيتَِّخُذونَ  ىَم٣مُٞمقا ٝمِٜمؿْ  َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ  وُم ٣مصِمَد، َوَص٣مِْلِ ًَ َٓ  ََم ٌُقرَ  سَمتَِّخُذوا هَماَل  َأ  ايْمُٗم

٣مصِمَد، ًَ ـْ  َأْْن٣َمىُمؿْ  إِنِّ  ََم  .( 310)أخرجف مًِؿ  «َذيمَِؽ  فَم

هذا إذا ـْٝ هلل افًٌٚدة ذم أمٚــ افزور وافٌَقر, وومـ وشٚئؾ افؼك 

هلل ؾٖٕٝ متنٌف هبٗٓء ادًِقٕغ, ؾُٔػ بّـ تهع ظْد افَز وتذب  وتْذر 
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خقؾف مـ وـٔػ بّـ رجٚؤه ورؽٌتف ودظٚئف فَِز, وٕذره وحجف وصالتف 

أـز  ًٚ مؼك ذـ ؾال صؽ أن هذا, وذبٔحتف فَِز, ٕذرههُذا افَز, و

 خمرج مـ ادِٜ.

وظؿ وضؿ ٓ شٔام مع وجقد أهؾ  وؿد إتؼ هذا افٌالء ذم بالد ادًِّغ,

ٌل ٌؾْٔ ٜ ظٌٚد افٌَقروافوالل مـ ؽالة افهقؾٜٔ وافٌٚضْٜٔ وافراؾ

فًِِّّغ أن يتًِّقا افتقحٔد, وأن حيذروا افؼك, وافٍُر, وافتْديد, ؾٕ٘ف 

 بتًئؿ حؼ رب افًٚدغ, وافًٌد ظـ إٓهلذه إمٜ واهلل ٓ رؾًٜ وٓ شًٚدة 

ـَ  اهلل َوفَمَد }ؿٚل تًٚػ:  ضرق افنٔٚضغ, ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا َِمْٛمُ٘مؿْ  آََمٛمُقا ايمَِّذي ٣مِْلَ  ايمِمَّ

َتْخٙمَِٖمٛمَُّٜمؿْ  ًْ َْرضِ  دِم  يَمَٝم ْٕ ـَ  اؽْمَتْخَٙمَػ  ىَمَم  ا ـْ  ايمَِّذي ٌْٙمِِٜمؿْ  َِم َـّ  وَم ٛمَ ؿْ  َويَمُٝمَٚم٘مِّ  ِديٛمَُٜمؿُ  ََلُ

ؿْ  اْرسَم٢َم  ايمَِّذي يَمٛمَُّٜمؿْ  ََلُ ٌَدِّ ـْ  َويَمُٝم ىُمقنَ  َٓ  َئْمٌُُدوَٞمٛمِل َأَْمٛم٣ًم طَمْقهمِِٜمؿْ  زَمْٔمدِ  َِم  ِِب  ُيمْمِ

ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م , وافًٌد ظـ [33: افْقر] {ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ُهؿُ  هَمُٟمويَمئَِؽ  َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  ىَمَٖمرَ  َوََم

وشٚئؾ افؼك مـ تهقير ذوات إرواح, وصد افرحٚل إػ افٌَقر 

, واهلل ادًتًٚن وافٌِق ذم افهٚحلغ, وؽر ذفؽ مـ افقشٚئؾ, وادنٚهد,

 احلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1السنة والبدعة :مجلس الخامسال

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

 ظـ أمريـ مِّٓغ: ذم هذا ادجِس شُٔقن افُالم

وأخر , , ٕٕف شٌٔؾ اهلل ظز وجؾأحدمهٚ يهؾ بف اإلًٕٚن إػ اجلْٜ

 ., ٕٕف شٌٔؾ افنٔىٚن يًتحؼ بف افْٚر

أن يُقن اإلًٕٚن مىٌَٚ ٕمر اهلل ظز وجؾ,  إمٚبغ هذا وهذا  افْٚسو

ًٚ, ؾٓذا هق ادقؾؼ فِخر افًئؿ, , طوأمر رشقفف  يُقن أو طٚهرًا بٚضْ

, وهذا هق ادخذول مـ رب طأمر اهلل ظز وجؾ وأمر رشقفف بًٔدا ظـ 

 .افًٚدغ, واهلل ادًتًٚن 

 أال وهنا: السية والبدعة.
ؾ٘ن اهلل ظز افَقفٜٔ وافًٍِٜٔ وآظتَٚديٜ,  طؾٚفًْٜ هل ضريؼ افٌْل 

ٌُِٔمقا ََم٣م ُأٞمِزَل ؾَٚل تًٚػ: وجؾ أرشؾ رشِف, وإٔزل ـتٌف, وأمر بٚتٌٚظٓام,  ﴿اسمَّ

َٓ سَمتٌَُِّٔمقا َِمـ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء  ُ٘مْؿ َو زمِّ ـ رَّ ُروَن ) ۚ  إيَِمْٝمُ٘مؿ َمِّ ٣م سَمَذىمَّ  (﴾.2وَمٙمِٝماًل َمَّ

                                                           
1

 . 1٤٤1 لعام/  رمضان من/  السادس في مجلسال اهذ كان 
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َٓ وؿٚل تًٚػ:  ُٚمقَك همِٝمَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿَّ  َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتَّكَٰ ُُيَ٘مِّ ﴿هَماَل َوَرزمَِّؽ 

ِٜمْؿ ضَمرَ  ًِ ٙمِٝمًم )ََيُِدوا دِم َأٞمُٖم ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ٣َّم وَمَّمْٝم٦َم َوُي  (﴾.٥٦صًم٣م ِمِّ

ٛم٥ٌَم ظمَِّـ ىَم٣مَن َيْرصُمق اهلَل وؿٚل تًٚػ:  ًَ ﴿يمََّٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل اهلِل ُأؽْمَقٌة ضَم

طِمَر َوَذىَمَر اهللَ ىَمثغًِما ) ْٔ  (﴾.79َوايْمَٝمْقَم ا

ٌهقَن اهللَ هَم٣مسمَّ وؿٚل تًٚػ: 
ٌٌُِْ٘مُؿ اهللُ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ﴿وُمْؾ إِن ىُمٛمُتْؿ َُتِ ٌُِٔمقِن ُُيْ

ضِمٝمٌؿ ) ۚ  ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ   (﴾.29َواهلُل نَمُٖمقٌر رَّ

ُ٘مْؿ سُمْرََحُقَن )وؿٚل تًٚػ:  ؽُمقَل يَمَٔمٙمَّ  (﴾.927﴿َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللَ َوايمرَّ

ؽُمقَل هَمَٗمْد َأؿَم٣مَع اهللَ وؿٚل تًٚػ:  ـ ُيْمِِع ايمرَّ وؿٚل تًٚػ: , ﴾ۚ  ﴿َمَّ

ْ٘مَٚم٥ِم  ـْ آَي٣مِت اهللِ َواْْلِ َـّ َِم  احلُّٜ هل افًْٜ.  ،﴾ۚ  ﴿َواْذىُمْرَن ََم٣م ُيْتعَمَٰ دِم زُمُٝمقسمُِ٘م

ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو وؿٚل تًٚػ:  ـْ َأَْمِرِه َأن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم ﴿هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمَِّذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ )  (﴾.٥2ُيِِمٝم

َقىَٰ )﴿َوََم٣م َيٛمْمِ وؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ:  ـِ اَْلَ َّٓ َوضْمٌل ُيقضَمكَٰ 2ُؼ فَم ( إِْن ُهَق إِ

(2.) 

ًٚ وأمرٕٚ بٚتٌٚظف وحذرٕٚ مـ خمٚفٍتف, ط ؿد بًٞ اهلل حمّدًا و رشقًٓ ؤٌٕ

َدىَٰ ؾَٚل ظز وجؾ:  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمَّ ؽُمقَل َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م سَم َوَيتٌَِّْع نَمغْمَ  ﴿َوََمـ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرَّ

َٰ َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمََّؿ   (﴾.99٦َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغًما ) ۚ  ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمَّ
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َم ُهْؿ  ۚ  ﴿هَم١مِْن آََمٛمُقا زمِِٚمْثِؾ ََم٣م آََمٛمُتؿ زمِِف هَمَٗمِد اْهَتَدوا وؿٚل تًٚػ:  إِن سَمَقيمَّْقا هَم١مِٞمَّ وَّ

َٝمْ٘مِٖمٝمَ٘مُٜمُؿ  ۚ  دِم ؾِمَٗم٣مٍق  ًَ ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمُؿ ) ۚ  اهللُ هَم ًَّ  (﴾.92٥َوُهَق ايم

 "صحٔ  افٌخٚري"ورؽٛ ذم هذا افًٌٔؾ, ؾٍل ط افٌْل وؿد حٞ 

تِل يْدطُمُٙمقَن »ط: ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ىُمؾه ُأَمَّ

ـْ َأزَمك ـْ َيَٟمزمك َي٣م َرؽُمقل اهللَ؟ وم٣مَل: « اجْلٛم٥ََّم إَِّٓ ََم ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل َدطَمَؾ »وِمٝمَؾ: َوََم َم

ـْ فمَِم٣مِن هَمَٗمْد َأَِب   «. اجلٛم٥ََّم، وَم

وؽره, ظـ افًربٚض بـ شٚريٜ رِض اهلل ظْف, ؿٚل  "شْـ أيب داود"وذم 

ر فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ُأوِصٝمُ٘مْؿ زمِتَ »ط: رشقل اهلل  ْٚمِع َوايمْم٣َّمفَم٥ِم وإِْن سَمَٟمَمَّ ًَّ ْٗمقى اهلل، َوايم

ٛمَّتل  ًُ غمى اطْمتاِلهم٣ًم ىمثغِما، هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم ًَ ـْ َئِمْش َِمٛمُْ٘مْؿ هَم ُف ََم ٌٌْد ضمًٌٌم، َوَأٞمَّ فَم

٣مىُمؿْ  قا فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ِميمٛمََّقاصِمِذ، َوإِيَّ ـَ اظْمَْٜمِديِّكَم، فَمّمه اؾِمِدي َٙمَٖم٣مِء ايمرَّ َوحُمَْدشَم٣مِت  َوؽُمٛم٥َِّم اخْلُ

َُُمقِر؛ هَم١مِنَّ ىُمؾَّ زمِْدفَم٥ٍم َواَليَم٥مٌ  ْٕ  «.ا

 ََماَلئَِ٘م٥مٌ  صَم٣مَءْت  "ؿٚل  جٚبر بـ ظٌد اهلل وذم صحٔ  افٌخٚري ظـ 

فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  َٞم٣مِئٌؿ، َوُهقَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم   َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، إِٞمَّ

 ََمَثاًل، َهَذا يمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  إِنَّ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ 

زُمقا فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  ََمَثاًل، يَمفُ  هَم٣مْْضِ  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، إِٞمَّ

 َوزَمَٔم٧َم  ََمْٟمُدزَم٥مً  همِٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ  َداًرا، زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ََمَثُٙمفُ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم 

ـْ  َدافِمًٝم٣م، افِملَ  َأصَم٣مَب  هَمَٚم ارَ  َدطَمَؾ  ايمدَّ ـَ  َوَأىَمَؾ  ايمدَّ ـْ  اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم ْ  َوََم افِملَ  َُي٤ِِم  ََل  ايمدَّ
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 ْ ارَ  َيْدطُمؾِ  ََل ْ  ايمدَّ ـَ  َيْٟمىُمْؾ  َوََل يُمقَه٣م: هَمَٗم٣ميُمقا اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  ٣م،َيْٖمَٗمْٜمٜمَ  يَمفُ  َأوِّ

فُ  ارُ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، إِٞمَّ  هَم٣ميمدَّ

افِمل اجَلٛم٥َُّم، ٌد  َوايمدَّ َؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  حُمَٚمَّ ـْ  َوؽَمٙمَّ ًدا َأؿَم٣معَ  هَمَٚم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  حُمَٚمَّ

ـْ  ،اهلل َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َوؽَمٙمَّؿَ  ًدا فَمٍَم  َوََم  ،اهلل فَمٍَم  هَمَٗمْد  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  حُمَٚمَّ

ٌد  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  َوحُمَٚمَّ  . " ايمٛم٣َّمسِ  زَمكْمَ  هَمْرٌق  َوؽَمٙمَّ

هم١منَّ طمغَم اْلدي٧ِم ىمت٣مُب اهلِل وطمغَم اَلَدى هدُي »ذم خىٌف يُرر وـٚن 

َؿ وِشَّ إَمقِر حمدشم٣مُِت٣م وىمؾَّ حمدشم٥ٍم زمدفم٥ٌم وىمؾَّ زمدفم٥ٍم حمٚمٍد صعمَّ اهلُل  فمٙمٝمِف وؽمٙمَّ

 «.واليم٥مٌ 

مقظقدون مـ اهلل ظز وجؾ  طٜ افٌْل ن بًْقن وادتًُّقادتٚبًو

, تف, وتْٚهلؿ صٍٚظطبٚخلر افًئؿ, وذفؽ أهنؿ حيؼون ذم زمرة افٌْل 

 ويُرمقن ظذ ـؾ ظّؾ يًِّقٕف بٖجريـ, أجر ادتٚبًٜ, وأجر افىٚظٜ. 

ٍَٕس رِِض اهلل ظْف, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل  "افهحٔحغ"ذم و ـْ َأ ط: َظ

ـْ ؽُمٛمَّتِل هَمَٙمْٝمَس َِمٛمِّل» ـْ َرنِم٤َم فَم  «.ََم

ـْ وذم افهحٔحغ  ـِ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  َظ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ـْ »: َؿَٚل  َوَش  ََم

ـْ  اهللَ، َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َأؿَم٣مفَمٛمِل ـْ  اهللَ، فَمٍَم  هَمَٗمْد  َئْمِِمٛمِل َوََم ََِمغمَ  ُيْمِعِ  َوََم ْٕ  هَمَٗمْد  ا

ـْ  َأؿَم٣مفَمٛمِل، ََِمغمَ  َئْمصِ  َوََم ْٕ ـْ ، ودم «فَمَِم٣مِن  هَمَٗمْد  ا ـِ  فَمِديِّ  َمًٙمؿ فَم  َأنَّ  ضَم٣مسمٍِؿ، زْم
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ـْ : هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙمََّؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  فِمٛمَْد  طَمَْم٤َم  َرصُماًل   َوَرؽُمقيَمُف، اهللَ ُيْمِعِ  ََم

 . "َرؾَمَد  هَمَٗمْد 

مٌْٔٚ أن افَرآن وافًْٜ ـالمهٚ وحل مـ اهلل جيٛ ط وؿٚل رشقل اهلل 

َٓ إِنِّ ُأوسمِٝم٦ُم ايْم٘مَِت٣مَب َوَِمْثَٙمُف ََمَٔمفُ »إخذ هبام:  ( 2422أخرجف أبق داود ) «َأ

 .ادًدي ـربظـ ادَدام بـ 

ايمًٛم٥م " ؿٚفقاظْد افًِػ أن افتًّؽ بٚفًْٜ ٕجٚة وفذفؽ  ظِؿوؿد 

 ."ىمًٖمٝمٛم٥م ٞمقح َمـ رىمٌٜم٣م ٞمجل وَمـ سمرىمٜم٣م نمرق

٥م ٞمج٣مة ىمثغما َمـ فمٙممءٞم٣م يٗمقيمقن ايمتًٚمؽ زم٣ميمًٛم ٦مأدرىموؿٚل افزهري 

أخرجف  ٔم٣مش ايمدٞمٝم٣م وايمديـاٞمتتٔم٣مش ايمٔمٙمؿ زم٣مٞموايمٔمٙمؿ يٗمٌض ومٌّم٣م هئم٣م و

 .افدارمل ذم مَدمٜ شْْف 

 وؿٚل أبق ظّر افداين:

 تدري أخل أيـ ضريؼ اجلْٜ**ضريَٓٚ افُتٚب ثؿ افًْٜ

بٚفًْٜ, ؾّـ ـٚن ظذ افًْٜ  مـ ظدمفاإلًٕٚن  صالح وـٕٚقا َيتزون

ل يُـ ظذ افًْٜ وإن صذ وصٚم حتك وإن منك ذم  مـؾٓق افهٚف  و

 ًْٜ.افُتٚب وافن يًقد إػ امتثٚل اهلقاء ـٕٚقا يتّٓقٕف ذم صٖٕف, ؾٚفنٖ
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ٕن اهلل ظز وجؾ ؾرض مٚ ؾرض وذع مٚ ذع فالختٌٚر وآبتالء,  

ـُ فَمَٚماًل ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ًَ ُ٘مْؿ َأضْم ٌُْٙمَقىُمْؿ َأيه أي خر ظّاًل, ـام ، ﴾ۚ  ﴿يمَِٝم

 .  حمّد بـ ظجالن, ول يَؾ أـثر ظّاًل ـام ذم تًٍر ابـ ـثرؿٚل 

, أخِهف وأصقبف أحًـ ظّالً وؿٚل افٍؤؾ بـ ظٔٚض رمحف اهلل: 

ًٚ, اخلٚفص إذا ـٚن هلل,  ًٚ صقاب وؿٚل افًّؾ ٓ يٌَؾ إٓ إذا ـٚن خٚفه

 .وافهقاب إذا ـٚن ظذ افًْٜ, ـام ذم تًٍر افٌٌقي 

 ََمْٔممَمَ  َي٣م»: َؿَٚل وآشتَٚمٜ ظذ افًْٜ مـ أظيؿ ادىٚفٛ, ؿٚل حذيٍٜ 

اءِ  ٌَْٗمُتؿْ  هَمَٗمْد  اؽْمَتِٗمٝمُٚمقا ايمُٗمرَّ ًٌْٗم٣م ؽَم ، َيِٚمٝمٛم٣ًم َأطَمْذسُمؿْ  هَم١مِنْ  زَمِٔمٝمًدا، ؽَم ًٓ  يَمَٗمْد  َوؾِمَم

ًٓ  َوَٙمْٙمُتؿْ   أخرجف افٌخٚري . «زَمِٔمٝمًدا َواَل

ًٚ ذم احلٞ ظذ افًْٜ وافسؽٔٛ ؾٔٓٚ, إذ ٓ شٌٔؾ  وؿد صْػ افًِامء ـتٌ

 .طإػ ظٌٚدة اهلل ظز وجؾ ظذ افقجف افذي أمر بف وذع إٓ بّتٚبًٜ افٌْل 

وأمٚ افٌدظٜ ؾٓل افتًٌد هلل ظز وجؾ ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ, أو هل افديـ 

 افذي ل يؼظف اهلل ظز وجؾ .

افقء افُثر مـ أيٚت وإحٚديٞ وأثٚر وؿد ٓٚ وؿد جٚء ذم ذم

وفٌَٔ  ضرهٚ صٍْٝ ادهٍْٚت ذم افتحذير مْٓٚ خلىرهٚ وفًئؿ ذهٚ, 

ـِ َمٚفٍِؽ رِض اهلل ظْف, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ ؾ َِٕس ْب ـْ َأ إِنَّ اهللَ ضَمَج٤َم »ط: ًَ

ـْ َص٣مضِم٤ِم ىُمؾِّ زمِْدفَم٥ٍم ضَمتَّك َيَدَع زمِْد   أخرجف ابـ أيب ظٚصؿ.ش فَمَتفُ ايمتَّْقزَم٥َم فَم
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ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ, ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل اهلل  "افهحٔحغ"وذم 

ـْ َأضْمَدَث دِم َأَْمِرَٞم٣م َهَذا ََم٣م يَمْٝمَس َِمٛمُْف هَمُٜمَق َردٌّ »ط:   «.ََم

ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل يَمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف َأَْمُرَٞم٣م هَمُٜمَق َردٌّ »وذم روايٜ دًِؿ:   «.ََم

ـْ ؽُمٛمَّتِل هَمَٙمْٝمَس َِمٛمِّل»: إٔس  وتَدم حديٞ ـْ َرنِم٤َم فَم , وؿد تَدم «ََم

ًٚ حديٞ افًربٚض:   ., وـؾ مـ أفٍٚظ افًّقم هم١من ىمؾ زمدفم٥م واليم٥مأيو

 ."اسمٌٔمقا وٓ سمٌتدفمقا همٗمد ىمٖمٝمتؿ": وظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد 

وْمتَِِم٣مدِ  ،اهلل زمَِتْٗمَقى ُأوِصٝمَؽ  وظـ ظّر بـ ظٌد افًزيز: ِٓ  َأَْمِرِه، دِم  َوا

٣ٌَمعِ   ََم٣م زَمْٔمَد  اظْمُْحِدشُمقنَ  َأضْمَدَث  ََم٣م َوسَمْركِ  َوؽَمٙمََّؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  َٞمٌِٝمِّفِ  ؽُمٛم٥َّمِ  َواسمِّ

ٛم٥َّمِ  زمُِٙمُزومِ  هَمَٔمَٙمْٝمَؽ  َُم٠ْمَٞمَتُف، َوىُمُٖمقا ؽُمٛمَُّتُف، زمِفِ  صَمَرْت  ًه ٣َم ايم  - اهلل زم١ِمِْذنِ  - يَمَؽ  هَم١مِْنَّ

فُ  افْمَٙمؿْ  شُمؿَّ  فِمِْمَٚم٥ٌم، ْ  َأٞمَّ ٌَْتِدعِ  ََل َّٓ  زمِْدفَم٥مً  ايمٛم٣َّمُس  َي ٌَْٙمَٜم٣م ََم٢َم  وَمْد  إِ  َديمِٝمٌؾ  ُهقَ  ََم٣م وَم

ةٌ  َأوْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٛم٥َّمَ  هَم١مِنَّ  همِٝمَٜم٣م، فِمػْمَ ًه َم  ايم ـْ  ؽَمٛمََّٜم٣م إِٞمَّ ْ  - طِماَلهمَِٜم٣م دِم  ََم٣م فَمٙمِؿَ  وَمْد  ََم  َيُٗمْؾ  َوََل

ـُ  ـْ  ىَمثغِمٍ  ازْم ـْ  فَمٙمِؿَ  وَمْد  ََم يَمؾِ  اخلْمٟم - َِم ْٚمِؼ  َوايمزَّ ِؼ، َواْْلُ َؽ  هَم٣مْرَض  َوايمتََّٔمٚمه ًِ  يمِٛمَْٖم

ِٜمْؿ، ايْمَٗمْقمُ  زمِفِ  َرِِضَ  ََم٣م ًِ َْٞمُٖم ُؿْ  ِٕ ٌٌََمٍ  َووَمُٖمقا، فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  هَم١مِْنَّ قا، َٞم٣مهمِذٍ  َوزمِ  َوُهؿْ  ىَمٖمه

َُُمقرِ  ىَمُْمِػ  فَمعَم  ْٕ  ََم٣م َدىاَلُْ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َأْولَم، همِٝمفِ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م َوزمَِٖمّْمؾِ  َأوْمَقى، ىَم٣مُٞمقا ا

ٌَْٗمُتُٚمقُهؿْ  يَمَٗمْد  فَمَٙمْٝمفِ  َأْٞمُتؿْ  ـْ  إيَِمْٝمفِ  ؽَم َم  وُمْٙمُتؿْ  َويَمئِ َّٓ  َأضْمَدشَمفُ  ََم٣م زَمْٔمَدُهؿْ  ضَمَدَث  إِٞمَّ ـِ  إِ  ََم

ٌَعَ  فِ  َوَرنِم٤َم  ؽَمٌِٝمٙمِِٜمؿْ  نَمغْمَ  اسمَّ ًِ ُؿْ  فَمٛمُْٜمْؿ، زمَِٛمْٖم ٣مزمُِٗمقَن، ُهؿُ  هَم١مِْنَّ ًَّ  همِٝمفِ  سَمَ٘مٙمَُّٚمقا هَمَٗمْد  ايم

ـْ  ُدوَْنُؿْ  هَمَم  َيُْمِٖمل، ََم٣م َِمٛمْفُ  َوَوَصُٖمقا َيْ٘مِٖمل، زمَِم  ، َِم ـْ  هَمْقوَمُٜمؿْ  َوََم٣م ََمْٗمٌَمٍ  َِم
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، َ  َووَمْد  حَمَْنٍ ُؿْ  هَمَٕمَٙمْقا، َأوْمَقامٌ  فَمٛمُْٜمؿْ  َوؿَمَٚمَح  هَمَجَٖمْقا، ُدوَْنُؿْ  وَمْقمٌ  وَمٌمَّ  زَمكْمَ  َوإِْنَّ

َتِٗمٝمٍؿ  ُهًدى يَمَٔمعَم  َذيمَِؽ  ًْ  أخرجف أبق داود . .َُم

افٔٓقد وافْهٚرى ٜ وافٍرؿٜ ضريؼ مٌْٔٚ أن أصؾ افٌدظط افٌْل  بغوؿد 

اهمؼموم٦ِم ايمٝمٜمقُد فمعم إضمَدى وؽمٌٔمكَم »ظْد أيب داود:  ؾًـ أيب هريرة 

همروم٥م، واهمؼموم٦ِم ايمٛمِم٣مَرى فمعم اشمٛمَتكِم وؽمٌٔمكَم همروم٥ًم، وؽمتٖمؼمُق هذه إَم٥ُم فمعم 

٥ًم َواضِمَدةً ىمٙمهٜم٣م  -زاد ذم حديٞ مًٚويٜ  -همروم٥ًم  شمالٍث وؽمٌٔمكمَ  َّٓ َِمٙمَّ  «دم ايمٛم٣َّمِر إِ

ـْ ِهَل َيٚ َرُشقَل اهللِ ؟ َؿَٚل:   «.ََم٣م َأَٞم٣م فَمَٙمْٝمِف ايمَٝمْقم َوَأْصَح٣مِِب »َؿُٚفقا: َوَم

ٚص, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهللِ ْب ـُ ط وَظ َْٕح َذاَت َيْقٍم َو

ـِ ايْمُٕمَرزَم٣مُء َي٣م َرؽُمقَل اهللِ؟ وَم٣مَل: ؿُمقزَمك يمِْٙمُٕمَرزَم٣مِء همَ »ِظَْْدُه:   ُأَٞم٣مٌس »ِٗمٝمَؾ: ََم

ـْ ُيْمِٝمُٔمُٜمؿ َّ ـْ َئْمِِمٝمِٜمْؿ َأىْمَثُر ِِم قَن، دِم ُأَٞم٣مِس ؽُمقٍء ىَمثغٍِم، ََم  «.َص٣مِْلُ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل  "صحٔ  مًِؿ"وذم  زَمَدَأ »ط: َظ

 «.ىَمَم زَمَدَأ نَمِري٣ًٌم، هَمُْمقزمك يمِْٙمُٕمَرزَم٣مءِ اإِلؽْماَلُم نَمِري٣ًٌم، َوؽَمَٝمُٔمقُد 

افٌدع شقاء ذم ذفؽ مـ افٌدع, ؾ٘هنٚ ؿد تْقظٝ وإتؼت, احلذر ؾٚحلذر 

افَقفٜٔ: ـٚفَراءة اجلامظٜٔ وإذـٚر اجلامظٜٔ وافدظقات افٌدظٜٔ وؽر ذفؽ 

 ممٚ يًٍِف افْٚس.

افٌدع افًٍِٜٔ ـٚفذب  فٌر اهلل وافْذر فٌر اهلل وافىقاف بٚفٌَقر  وأ

 وافتًّ  بٖتربتٓٚ. 
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وافٌدع آظتَٚديٜ ـٚظتَٚدات احلزبٜٔ, واظتَٚدات افهقؾٜٔ, واظتَٚدات 

افراؾوٜ وافنًٜٔ, واظتَٚدات اجلّٜٓٔ ومـ إفٔٓؿ افذيـ خٚفٍقا ذع اهلل, 

 ط.وشْٜ رشقل اهلل 

 وافٌدظٜ بدظتٚن: 

مٍُرة, ـٌدظٜ افتجٓؿ وافرؾض وافٌٚضْٜٔ واحلِقفٜٔ, وظٌٚد افٌَقر  بدظٜ

 مـ افهقؾٜٔ, حٔٞ أحدثقا ذم ديـ اهلل مٚ يَْوف, واهلل ادًتًٚن .

افثٕٜٚٔ: بدظٜ مًٍَٜ ـٌدظٜ ادقفد وإذـٚر اجلامظٜٔ واحلزبٜٔ ومٚ إفٔف مـ 

 افٌدع .

 :(122/ 1) فمجري افؼيًٜـام ذم  ؿٚل يقشػ بـ أشٌٚط

َواهمُِض،: َأْرزَمعٌ  ايْمٌَِدعِ  ُأُصقُل  " َقاِرُج، ايمرَّ ٥مُ  َواخْلَ  شُمؿَّ  َواظمُْْرصِمَئ٥ُم،،  َوايْمَٗمَدِريَّ

٤ُم  ةَ  شَمَمِنَ  همِْروَم٥مٍ  ىُمؾه  سَمَتَُمٔمَّ ٌُْٔمقنَ  اشْمٛمََت٣منِ  هَمتِْٙمَؽ  ؿَم٣مئَِٖم٥ًم، فَممْمَ  َوايمث٣َّميمَِث٥مُ  همِْروَم٥ًم، َوؽَم

ٌُْٔمقنَ  ًَّ َمفَم٥مُ  َوايم ٣َم: »َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَِّله  وَم٣مَل  ايمَّتِل اجْلَ ,  اهـ «ايمٛم٣َّمصِمَٝم٥مُ  إِْنَّ

تنًٌٝ مـ هذه افٌدع بدٌع ـثرة حتك بٌِٝ اثْغ وشًٌغ بدظٜ وزد ظذ ؾ

ذفؽ أن ـؾ بدظٜ تتنًٛ إػ مٚ صٚء اهلل بًٌٛ بًدهؿ ظـ ـتٚب رهبؿ 

 ط.وشْٜ ٌٕٔٓؿ 

, ـٖٕف يَقل:  هبام أو مَٚفف أو حٚفف بًِٚن إمٚ وادٌتدع مًتدرك ظذ اهلل

فـ أـتٍل بام جٚء بف افَرآن ومٚ جٚء ذم شْٜ افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم 
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, وهذا اهتٚم فإلشالم بًدم افتامم, وضًـ ذم مـ أؿقال أئّتْٚظِٔف زيد أحتك 

حُّٜ ادِؽ افًالم, وإزراء بٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم, وبهحٚبتف 

 . إئّٜ إظالم 

أخرجف اخلىٔٛ ذم افٍَٔف  وصمدٞم٣م إَمر ىمٙمف دم آسم٣ٌمع ؿٚل شٍٔٚن: 

 وادتٍَف.

ّـ ـٚن متًٌٚ ٕمر اهلل وأمر رشقل اهلل ؾآتٌٚع ذ ٚفديـ هذا مٌْل ظؾ

 ؾٓق افًْل ادقؾؼ وإن ؿؾَّ ظِّف.ط 

ؾٓق ادٌتدع افوٚل وإن ـثر ط ومـ ـٚن مٌتدظٚ وخمٚفٍٚ فًْٜ رشقل اهلل 

 ظِّف.

إػ ـثرة افًّؾ مـ ؿِتف, ؾ٘ن افْهٚرى ؿد أوجٌقا ظذ  يًقد ٕٓٚمر ؾ

ذم افهقامع واحلٚل ـام ؿٚل  إًٍٔٓؿ مٚ ل يقجٛ اهلل وصٚر مْٓؿ افرهٌٚن

ٌْٛم٣َمَه٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ﴾ اهلل ظز وجؾ: ومع ذفؽ وِقا والٓ  ﴿ازْمَتَدفُمقَه٣م ََم٣م ىَمَت

 بًٔدا.

ؾمٌف َمـ ايمٝمٜمقد،  َمـ همًد َمـ فمٙممءٞم٣م همٖمٝمف: وهلذا ؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ: 

 وَمـ همًد َمـ فم٣ٌمدٞم٣م همٖمٝمف ؾمٌف زم٣ميمٛمِم٣مرى.

َتِٗمٝمَؿ )اهلل ظز وجؾ أن ٕدظقا بَقفف أمرٕٚ ؿد و ًْ اَط اظمُْ َ ( ٥﴿اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

ـَ َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ﴾ اَط ايمَِّذي أهؾ اإلشالم أهؾ  آشتَٚمٜوهؿ أهؾ  ِْصَ
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ـَ ﴿َوََمـ ُيْمِِع اهللَ وَ  , ؿٚل اهلل ظز وجؾ ظْٓؿ:افًْٜ ؽُمقَل هَمُٟمويَمَٰئَِؽ ََمَع ايمَِّذي ايمرَّ

كَم  ٣مِْلِ َٜمَداِء َوايمِمَّ يِٗمكَم َوايمُمه دِّ ـَ ايمٛمٌَِّٝمِّكَم َوايمِمِّ ـَ  ۚ  َأْٞمَٔمَؿ اهلُل فَمَٙمْٝمِٜمؿ َمِّ ًُ َوضَم

ـَ اهلِل ٥1ُأويَمَٰئَِؽ َرهمِٝمًٗم٣م ) يمَِؽ ايْمَٖمّْمُؾ َِم   (﴾.22َوىَمَٖمكَٰ زم٣ِمهللِ فَمٙمِٝمًم ) ۚ  ( َذَٰ

٣ميمِّكَم )وهؿ افٔٓقد  َٙمْٝمِٜمؿْ ﴿نَمغْمِ اظمَْْٕمُّمقِب فمَ  َٓ ايمّمَّ وهؿ  (﴾2﴿َو

 افْهٚرى.

 وـؾ مٌتدع فف حٌظ مـ افوالل وحٌظ مـ افٌوٛ. واهلل ادًتًٚن.

ؾًذ اإلًٕٚن أن يتَل اهلل ظز وجؾ ذم ًٍٕف وأن يٖخذ ديْف مـ ـتٚب اهلل 

ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚحلغ, ؾ٘ن ذفؽ ط ومـ صحٔ  شْٜ رشقل اهلل 

 افتُّغ.وشٌٛ افًز, وافداريـ, شٌٛ افرؾًٜ ذم 

ـِ  ُأيَبِّ  وذم حديٞ , ْب ٍٛ ًْ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ : َوَش

" ْ ٥مَ  َهِذهِ  زَمممِّ َُمَّ ْٕ ٛم٣َمِء، ا ًَّ هْمَٔم٥ِم، زم٣ِميم ، َوايمرِّ َْرِض، دِم  َوايمتَّْٚم٘مكِمِ  َوايمٛمٌَّْمِ ْٕ ـْ  ا  هَمَٚم

طِمَرةِ  فَمَٚمَؾ  َِمٛمُْٜمؿِ  فَمِٚمَؾ  ْٔ ْٞمَٝم٣م، ا ْ  يمِٙمده ـْ  ََل طِمَرةِ  دِم  يَمفُ  َيُ٘م ْٔ  أخرجف أمحد " َٞمِِمٝم٤ٌم  ا

أؾًٚفف وذم أؿقافف ط ٓذه افٌنٚرة دـ شٚر ظذ شر رشقل اهلل ؾ

ٍء﴾. اظتَٚداتف, ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يَقل:و ؿْمٛم٣َم دِم ايْم٘مَِت٣مِب َِمـ يَشْ ٣م هَمرَّ  ﴿َمَّ

ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأَْتَْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِوٝم٦ُم ﴿ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ويَقل: 

ؽْماَلَم ِديٛم٣ًم﴾.  يَمُ٘مُؿ اإْلِ
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 "إن هذا ايمٔمٙمؿ ديـ هم٣مٞمٓمروا فمٚمـ سمٟمطمذوا ديٛم٘مؿ"ؿٚل ابـ شريـ 

 .أخرجف مًِؿ ذم مَدمٜ صحٔحف

بٌَٚء ضٚئٍٜ ظذ افًْٜ ٓ تتٌر وٓ تتٌدل مٓام  طوؿد وظد رشقل اهلل 

ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  سَمَزاُل  َٓ » ؾًؾ ادخٚفٍقن وـثر ادٌىِقن ؾَٚل: تِل َِم  فَمعَم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقنَ  ُأَمَّ

ؼِّ  ـَ  اْْلَ ( ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل 134أخرجف مًِؿ ) «ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِم  ـَم٣مِهِري

 . 

افًٌٚدات وادًٚمالت وذم إؿقال وإؾًٚل ؿد إتؼت افٌدع مع ذفؽ و

ول يًِؿ إٓ مـ شِّف اهلل, ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن يُقن ظٚئدا وشٚئال 

ظذ ط ومًسصدا ومتًُّٚ بام جٚء ظـ اهلل, وبام ثٌٝ ظـ رشقل اهلل 

سمرىمٛم٣م فمعم َمثؾ ايمٌٝمّم٣مء يمٝمٙمٜم٣م » ط, ؾ٘ن افٌْل ضريَٜ افًِػ افهٚحلغ

بُر  أيب مرهٚ إٓ ظذ خمذول ؾًِٔؽ بٍٓؿٓ يِتٌس مـ أ «وْن٣مره٣م ؽمقاء 

وظّر وظثامن وظع ومـ إفٔٓؿ مـ افتٚبًغ وإئّٜ ادٓتديـ إػ يقمْٚ هذا. 

 فمز اهلل إن": ؿٚل -وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ - اهلل رشقل ظـ هريرةَ  أيب ـًؾ

دُ  َمـ ؽمٛم٥مٍ  َِمئ٥م ىمؾِّ  رأس فمعم إَم٥م َلذه ئٌم٧م وصمؾ أخرجف أبق  "ديٛمَٜم٣م َل٣م َُيَدِّ

 . ( 2071داود )

افْٚس, ويهٌ  افْٚس ٓ يًرؾقن احلؼ مـ  ٜافٌدظ ٌىلحتك ٓ توذفؽ 

افٌٚضؾ واهلدى مـ افوالل وافْقر مـ افيِّٜ وافتقحٔد مـ افؼك وافًْٜ 
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زمكَِم مـ افٌدظٜ ؾال بد أن تَٚم حجٜ اهلل, افرشٚفٜٔ ظذ افًٌٚد  ﴿َوََم٣م ىُمٛم٣َّم َُمَٔمذِّ

ًٓ ) ضَمتَّكَٰ  ٌَْٔم٧َم َرؽُمق  (﴾. 9٦َٞم

ؾُٔثر افًِؿ ويْتؼ ويًّؾ بف ويرؾع اجلٓؾ ٚمحدوا اهلل ظز وجؾ ؾ

َـّ ظُِٔؿ, هذه يٚ أهؾ افّٔـ ويُْن, وهذا بٍوؾ اهلل ظز وجؾ  ظذ مٚ م

افدظقة ادٌٚرـٜ, دظقة أهؾ افًْٜ واجلامظٜ, َيرجقن افًٌٚد مـ ظٌٚدة افًٌٚد 

ؾال تًِؼ بَز وٓ وثـ وٓ شٚحر ط ف بدظقهتؿ إػ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقف

وٓ ـٚهـ وٓ ظراف وٓ رء مـ ذفؽ. وإٕام افتًِؼ بٚهلل ظز وجؾ وٓ 

وحٛ مٚ أحٛ اهلل ط . متٚبًٜ فنٔخ أو فٍالن أو ظالن إٓ فًْٜ رشقل اهلل 

أبٌوف مٚ وبٌض مٚ أبٌض اهلل ظز وجؾ وط . أحٛ رشقفف مٚ ظز وجؾ و

 .ؿ وافكاط ادًتَٔؿ, ؾٓذا هق افديـ افَقيط رشقفف 

ـْ ؾ ٌْدِ  ًَ ـِ  اهللِ َظ قٍد, ْب ًُ ًْ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َفَْٚ َخطَّ : َؿَٚل  َم َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

ٚ َخىًّٚ ًً ٚ اخلَطِّ  َوَشطِ  ذِم  َوَخطَّ  ُمَربَّ ـَ  َخِٚرًجٚ َوَخطَّ  َخىًّ ٚ اخلَطِّ  ِم  َوَحْقَل  َخىًّ

َٚل  ُخُىقًضٚ افَقَشطِ  ذِم  افَِّذي ََ ـُ  َهَذا: َؾ ٝمطٌ  َأصَمُٙمفُ  َوَهَذا آَدمَ  ازْم  ايمَِّذي َوَهَذا زمِِف، حُمِ

٣مُن، ايمَقؽَمطِ  دِم  ًَ ـْ  َٞمَج٣م إِنْ  فُمُروُوفُ  اخُلُْمقطُ  َوَهِذهِ  اإِلْٞم  َهَذا، َيٛمَْٜمُُمفُ  َهَذا َِم

 أخرجف افسمذي . إَََمُؾ  اخَل٣مِرُج  َواخَلطه 

ضرهٚ, وٕقص واظِؿ أن افٌدظٜ أحٛ إػ إبِٔس مـ ادًهٜٔ فًئؿ 

 إًٍْٔٚ بقصٜٔ أيب بُر بـ أيب داود:
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ًٚ فًِؽ تٍُِ    ُتًؽ بحٌؾ اهلل واتٌع اهلدى**وٓ تؽ بدظٔ

 واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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 1الكرم والبخل المجلس السادس:

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

ؾًَْٔؿ افْٚس مـ حٔٞ افًىٚء مـ مًْف إػ صٍْغ, أحدمهٚ ذم ؿّٜ 

 أٓ ومهٚ: افُرم وافٌخؾ.اددح وأخر ذم أدٕك افذم, 

تهػ بهٍٜ افُرم, ـام شّك واظِؿ يٚ ظٌد اهلل أن اهلل ظز وجؾ ؿد ا

ؿٚل تًٚػ:   صٍٜ مدح وـامل,اشؿ مدح وـامل وتوّـ  ًٍٕف: افُريؿ. ٕٕف

٣َم َي٣م} ٣منُ  َأَيه ًَ ْٞم كَ  ََم٣م اإْلِ َؽ  نَمرَّ وهق إـرم شٌحٕٚف , [4: إٍٓىٚر] {ايْمَ٘مِريؿِ  زمَِرزمِّ

ىَْمَرمُ  َوَرزمهَؽ  اوْمَرأْ }ؿٚل تًٚػ:  ,وتًٚػ ْٕ , ؾٓق افُريؿ ذم صٍٚتف [1: افًِؼ] { ا

 .  وافُريؿ ذم أؾًٚفف 

أيب ظـ  "غهحٔحاف"ٍل ؾإٔف يٍْؼ ظذ ظٌٚده وخمِقؿٚتف,  ـرمفؾّـ 

َٓ »ط: رِض اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  هريرة إِنَّ َيِٚمكَم اهللِ ََمأْلَى 

ْٝمَؾ َوايمٛمََّٜم٣مَر، َأَرَأْيُتْؿ ََم٣م َأْٞمٖمَ  ٣مُء ايمٙمَّ َٚمَقاِت َيِٕمٝمُّمَٜم٣م َٞمَٖمَٗم٥ٌم ؽَمحَّ ًَّ َؼ َُمٛمُْذ طَمَٙمَؼ ايم

ُف ََلْ َيٛمُْٗمْص ََم٣م دِم َيِٚمٝمٛمِِف َوفَمْرؾُمُف فَمعَم اظم٣َْمءِ  َْرَض؟، هَم١مِٞمَّ ْٕ  «.َوا

                                                           
1

 .1٤٤1 لعام/  رمضان شهر من/  السابع في وكانت 



 

 

 

 المجلس السادس: الكرم والبخل

 

[56] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 وؿد ٕزه اهلل ظز وجؾ ًٍٕف ظام وصٍف بف افٔٓقد مـ ؿقهلؿ بٖن يده مٌِقفٜ

 ۚ  نُمٙم٦َّْم َأْيِدَيِْؿ َويُمِٔمٛمُقا زمَِم وَم٣ميُمقا  ََمْٕمُٙمقيَم٥مٌ  اهلل َيُد  ايْمٝمَُٜمقدُ  َووَم٣ميَم٦ِم  ﴿ حٔٞ ؿٚفقا: 

قؿَمَت٣مِن ُيٛمِٖمُؼ ىَمْٝمَػ َيَُم٣مُء  ًُ ٌْ   .﴾ۚ  زَمْؾ َيَداُه ََم

ظـ أيب ذر افٌٍٚري  "صحٔ  مًِؿ"ٍل ؾؾٓق شٌحٕٚف افٌْل افُريؿ, 

يَمْق َأنَّ »ؾٔام يروي ظـ ربف ظز وجؾ إٔف ؿٚل: ط رِض اهلل ظْف, ظـ افٌْل 

يَمُ٘مْؿ َوآطِمَرىُمْؿ  َٟميُمقِن، هَمَٟمفْمَْمْٝم٦م َأوَّ ًَ ُ٘مْؿ َوصِمٛمَُّ٘مْؿ وَم٣مَُمقا دِم َصِٔمٝمٍد َواضِمٍد، هَم ًَ َوإِْٞم

َّٓ ىَمَم َيٛمُْٗمُص اظمِْْخَٝمُط إَذا ُأْدطِمَؾ  ٣َّم فِمٛمِْدي إ َٟميَمتف، ََم٣م َٞمَٗمَص َذيمَِؽ ِِم ًْ ىُمؾَّ َواضِمٍد ََم

ٌَْحرَ   «.ايْم

آن, , متحِٔٚ هبذا اخلِؼ افًئؿ, وـٔػ ٓ وخَِف افَرطوـٚن ٌْٕٔٚ 

 ءإٔف مٚ شئؾ رط مـ صٖٕف , بؾ بِغ ًَٚ خِوـٔػ ٓ وهق أحًـ افْٚس 

 ؾَٚل: ٓ. 

َـّ مـ افٌْٚئؿ  َـّ اهلل ظِٔف بام م  افرجؾ ربام أظىكؾوذم ؽزوة حْغ حغ م

افٌْؿ بغ جٌِغ, وأظىك صٍقان بـ أمٜٔ ثالثٜ مٚئٜ مـ اإلبؾ, وأظىك 

ـ حهـ مٚئٜ مـ , وظْٜٔٔ بمرداس إشِّل, وبـ حٚبسإؿرع مٚئٜ 

 ـريام.جقادا ط ؾُٚن  ـؾ واحد مئٜ مـ اإلبؾ, اإلبؾ,

ـَ  ًَٕٚشٚأن   ؾًـ أيب شًٔد اخلدري  َْٕهٚرِ  ِم َ ْٕ َُٖفقا ا  اهللِ  َرُشقَل  َش

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ ََِّؿ, َظ َْٖظَىُٚهْؿ, َوَش َُٖفقهُ  ُثؿَّ  َؾ َْٖظَىُٚهْؿ, َش دَ  إَِذا َحتَّك َؾ ٍِ  ِظَْْدهُ  َمٚ َٕ
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ـْ  ََم٣م»: َؿَٚل  ـْ  فِمٛمِْدي َيُ٘م ـْ  طَمغْمٍ  َِم طِمَرهُ  هَمَٙم ـْ  فَمٛمُْ٘مْؿ، َأدَّ َتْٔمِٖمْػ  َوََم ًْ فُ  َي  اهللُ، ُئِمٖمَّ

ـْ  ـِ  َوََم َتْٕم ًْ ـْ  اهللُ، ُيْٕمٛمِفِ  َي هُ  َيِْمػِمْ  َوََم ْ ـْ  َأضَمٌد  ُأفْمْمِلَ  َوََم٣م اهللُ، ُيَِمػمِّ  طَمغْمٌ  فَمَْم٣مءٍ  َِم

ـَ  َوَأْوؽَمعُ  ػْمِ  َِم َم٣م »اجتّع ظِٔف افْٚس يًٖفقٕف ويِحٍقن فف, ؾَٚل:  «ايمِمَّ

 .أخرجف مًِؿ  «ي٘مـ فمٛمدي َمـ طمغم همٙمـ أدطمره فمٛم٘مؿ

 ختِؼ هبذا اخلِؼ افًئؿ صٍقة افْٚس بًد إٌٕٔٚء وادرشِغ. ؿدو

ؾٓٚ هق أبق بُر رِض اهلل ظْف, يٍْؼ مٚفف ذم شٌٔؾ اهلل, وظّر رِض اهلل 

 ظْف جيٓز وظثامن بـ ظٍٚن رِض اهللظْف يٍْؼ ٕهػ مٚفف ذم شٌٔؾ اهلل, 

, ؾُٕٚقا روقان اهلل ظِٔٓؿ ـرمٚء حيٌقن افٌذل جٔش افًنة وؽر ذفؽ

وافًىٚء, ـام حيٛ أحدٕٚ اجلّع وافْامء, ؾال شقاء بْْٔٚ وبْٔٓؿ, إذ أن اهلل ظز 

 وجؾ أـرمٓؿ فْكة ٌٕٔف فًِّف بٖحقاهلؿ, وصٍٚء أؿقاهلؿ, ومجٔع حٚٓهتؿ.

ظْد افْٚس, وؿد امتدح افْٚس حٚتؿ افىٚئل مع  ؾٚفُرم صٍٜ ممدوحٜ

ـٍره, بًٌٛ ـرمف ومع ذفؽ دمد أن بًوٓؿ يَقل: أـرم افًرب حٚتؿ 

 .وهذا ؽِطافىٚئل. 

مـ شٚر ظذ و, طافْٚس مىَِٚ هق رشقل اهلل بؾ وؾ٘ن أـرم افًرب 

 ط.أمقاهلؿ ابتٌٚء مروٚة اهلل وتٖشٔٚ برشقل اهلل  قاشره ممـ بذف

ن جٌِٔٚ, بحٔٞ أن اإلًٕٚن يْنٖ ظِٔف وحيٛ افٌذل إن افُرم ؿد يُق

إدفٜ  يتحذ بف دٚ يرى ذم, وؿد يُقن مُتًٌٚ, بحٔٞ إٔف جٌِٜ وافًىٚء
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مـ احلٞ ظِٔف وافسؽٔٛ ؾٔف, ؾُؿ ؾٔٓٚ مـ افَرإٜٓٔ وإحٚديٞ افٌْقيٜ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ ؾاإلٍٕٚق وافٌذل ذم أوجف اخلر,  إدفٜ ذم احلٞ ظذ اهلُل  ًَ

ِلَّ  ِن هَمَٝمُٗمقُل »َؿَٚل: ط َظُْْف َأنَّ افٌَّْ َٓ َّٓ ََمَٙمَ٘م٣مِن َيٛمِْز ٣ٌَمُد همِٝمِف إِ ـْ َيْقٍم ُيِْمٌُِح ايْمِٔم ََم٣م َِم

ً٘م٣م سَمَٙمًٖم٣م ًِ
ْ ُٜمؿَّ َأفْمِط ُِم طَمُر ايمٙمَّ ْٔ ُٜمؿَّ َأفْمِط َُمٛمِْٖمًٗم٣م طَمَٙمًٖم٣م َوَيُٗمقُل ا ٣م ايمٙمَّ  «.َأضَمُدُُهَ

 . يهٚل احلَقق إػ أهِٓٚوأظيؿ افُرام إأخرجف افٌخٚري 

ط ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف, إٔف شّع رشقل اهلل  "افهحٔحغ"وذم 

َِم »يَقل:  ـْ شُمِدَيِّ ـْ ضَمِديٍد َِم ٌََّت٣مِن َِم ٌَِخٝمِؾ َواظمُْٛمِْٖمِؼ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمَٙمكْمِ فَمَٙمْٝمِٜمَم صُم ََمَثُؾ ايْم

٣م إلَِم سَمَراوِمٝمِٜمَم  َّٓ  َِمٛمَْٜم٣م ُيٛمِْٖمُؼ  هَماَل  اظمُْٛمِْٖمُؼ، هَمَٟمَمَّ َٔم٦ْم  إِ ًَ ُٔمَٜم٣م هَمُٜمقَ  ََمَ٘م٣مَْن٣َم، ضَمَٙمَٗم٥مٌ  اسمَّ  ُيَقؽمِّ

٣م فَمَٙمْٝمِف، ٌَِخٝمُؾ، َوَأَمَّ ٣َم ايْم َّٓ  فَمَٙمْٝمفِ  سَمْزَدادُ  َٓ  هَم١مِْنَّ   «. اؽْمتِْحَ٘م٣مًَم٣م إِ

 (013: ص) افٍوالء وٕزهٜ افًَالء رووٜؿٚل ابـ حٌٚن ذم 

 افٍٕٜٚٔ افدٕٔٚ هذه حىٚم مـ تًٚػ اهلل أمُْف إذا افًٚؿؾ ظذ ؾٚفقاجٛ

 مـ ؿدم َمٚ إٓ أخرة ذم يًٍْف ٓ وإٔف ؽره إػ وإَالهبٚ ظْف زواهلٚ وظِؿ

 ذم بٚفقاجٛ وافَٔٚم مٚفف ذم احلَقق أداء ذم جمٓقده يٌِغ أن افهٚحلٜ إظامل

 افًخٚء إذ افدٕٔٚ ذم اجلّٔؾ وافذـر افًٌَك ذم افثقاب بذفؽ مٌتٌٔٚ أشٌٚبف

 ـام اجلقد مع إٓ ادٚل ذم خر وٓ ومٌٌوٜ مذمٜ افٌخؾ أن ـام وحمّدة حمٌٜ

 :إٕهٚري بالل ْبـ ادْتك إٔندين وفَد, ادخز مع إٓ ادْىؼ ذم خر ٓ

 واجلقد اهلل ظْد افٌخؾ يًتقي ٓ* * مٌٌوٜ وافٌخؾ مُرمٜ اجلقد
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وحمدود  مرزوق ادٚل ذم وافْٚس**دظٜ وافٌْك صخقص ؾٔف وافٍَر

 .اهـ

ٓ َيتٚمع ايمِمالح )صٍٜ ذمّٜٔ ؿٚل ظْٓٚ اإلمٚم أمحد:  قٓؾ, افٌخؾ وأمٚ

 .(وايمٌخؾ أزمدا

ال يُّـ أن يُقن افرجؾ صٚحلٚ بخٔال. ٕن افٌخؾ يْنٖ ظـ شقء طـ ؾ

ط , ظـ جٚبٍر : َأنَّ َرُشقل اهلل طـ بًد ظـ امتثٚل شْٜ رشقل اهلل ظبٚهلل, و

٣مىُمؿْ »ؿَٚل:  ُٗمقا ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  ـُمُٙمَمٌت  ايمٓمهْٙمؿَ  هَم١مِنَّ  َوايمٓمهْٙمَؿ، إِيَّ ، َواسمَّ حَّ  هَم١مِنَّ  ايمُمه

حَّ  ـْ  َأْهَٙمَؽ  ايمُمه ٌَْٙمُ٘مْؿ، ىَم٣منَ  ََم َٙمُٜمؿْ  وَم  َواؽْمَتَحٙمهقا ِدََم٣مَءُهْؿ، ؽَمَٖمُ٘مقا َأنْ  فَمعَم  ََحَ

 صدة افٌخؾ. افن و «.حَم٣َمِرََمُٜمؿْ 

شٌٌف رى ممٚ وؿع بٕٚمٜ مـ افَتؾ وافَتٚل, ومْع ادقاريٞ واحلَقق ٕؾام 

 افٌخؾ.

ِشه َم٣م دم »ط: ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل و

ـٌ طم٣ميمِعٌ   . ( 6212أخرجف أمحد ) «ايمرصمِؾ ؾُمحٌّ ه٣ميمٌِع وصُمٌ

٣مَن طُمٙمَِؼ َهُٙمقفًم٣م )وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ:   ًَ ٞم ه 91﴿إِنَّ اإْلِ ُف ايمممَّ ًَّ ( إَِذا ََم

غْمُ َمَ 72صَمُزوفًم٣م ) ُف اخْلَ ًَّ   (﴾.79ٛمُقفًم٣م )( َوإَِذا ََم

بًٌٛ افٌخؾ  ًّْقن مٚ أوجٛ اهلل ظز وجؾ ظِٔٓؿـثر مـ افْٚس يو

مـ افٌذل ط وـٚن افقاجٛ أن يتخَِقا بام ختِؼ بف رشقل اهلل  ,وافن 
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وافًىٚء, شقاء ظذ إهؾ وإبْٚء, أو ظذ ؽرهؿ مـ ادحتٚجغ وافٍَراء, 

: ؾ ْٝ ٚ َؿَٚف َٓ َٜ َرِِضَ اهللُ َظْْ ـْ َظِٚئَن ََٔٚن َرُجٌؾ ًَ ٍْ ِهْْد َيٚ َرُشقَل اهلِل, إِنَّ َأَبٚ ُش

ِْٔل َوَبِْلَّ 
ٍِ ُْ ـْ َمٚفِِف َمٚ َي ْؾ َظَعَّ ُجٌَْٚح َأْن آُخَذ ِم َٓ طُمِذي »؟ َؿَٚل: َصِحٌٔ , َؾ

 متٍؼ ظِٔف . «زم٣ِمظمَْْٔمُروِف 

ـِ َوايمْ »ط: وؿد ـٚن مـ دظٚء افٌْل   ٌْ ـْ اجْلُ ُٜمؿَّ إِنِّ َأفُمقُذ زمَِؽ َِم  «ٌُْخؾِ ايمٙمَّ

 .اخلىٚب بـ ظّرَ  ظـأخرجف أبق داود 

ٕن افٌخؾ واجلٌـ خَِٚن شٔئٚن, يْتجٚن ظـ وًػ اإليامن بٚفَدر,  

وًػ ـثر مـ هق ٕٚتٟ ظـ وظـ وًػ افتقـؾ, ووًػ افنجٚظٜ, و

ٌل فًِِّؿ أن يُقن ـريام ذم ؿقفف ؾال يتُِؿ إٓ ٌمُٚرم إخالق. ؾْٔ

 ومٚ ـٚن مـ ادًروف . بٚحلؼ

وأن يُقن ـريام ذم اظتَٚداتف ؾٔتجْٛ افيْقن افًٔئٜ واظتَٚدات  

 افٍٚشدة. 

وأن يُقن ـريام ذم ؾًِف ؾال يتخِؼ إٓ بٕٚخالق افىٌٜٔ افُريّٜ 

 . وبذفف وأن يُقن ـريام ذم ٍَٕتف طٜ إػ اهلل ظز وجؾ وإػ رشقفف ادحٌقب

ؼوع ذم ادوٓ يتًٚرض افُرم مع ظدم اإلهاف, ؾ٘ن اإلهاف جمٚوزة 

هُمقا , واهلل ظز وجؾ يَقل: افٍَْٜ َٓ سُمْنِ همكَِم ) ۚ  ﴿َو َٓ ُُي٤ِمه اظمُْْنِ ُف   (﴾.29إِٞمَّ

ٍٕؼ مٚ أوجٛ اهلل ظِٔف وذع فف, وظِٔف أن يُقن بًٔدا ظـ صٍٜ ؾّـ أ
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وافٔٓقد يذم  افٌخؾ افتل ـٍك هبٚ مذمٜ أهنٚ خِؼ ادْٚؾَغ, وافُٚؾريـ

 وؿد ؿٚل بًوٓؿ:, زوجتف ظذ حْثف فف ظذ افٌخؾ

ذٓ ًَ ُِّقم واف ُٕقاًرا َؿع اف ًَال=مٓاًل   ؾَٚت مٚ َؾ
ٍ
 َوٓ َتَقيل فَِقء

ٌَخُٔؾ َشٌَٔؾ ادِٚل واِحَدةً  ٌُال=َيرى اف  إِنَّ اجلَقاَد َيرى ذم مٚفِِف ُش

ٚفُريؿ يرى أن ادٚل يٌٌْل أن يٌذل ذم ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ, ؾٔهؾ بف ؾ

ظذ إبْٚء, ويٖدي افزـٚة ادٍرووٜ,  افرحؿ, ويىًؿ بف افٍَر, ويقشع بف

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: ويٌٚدر إػ افهدؿٚت ادْدوبٜ

 . (وإذا إٍَٔتف ؾٚدٚل فؽ=أمًُتفإٔٝ فِامل إذا ) 

ؾٌٌْٔل ٓ شٔام ذم رموٚن, أجقد بٚخلر مـ افري  ادرشِٜ, ط ـٚن و

, ؾ٘ن ذفؽ مـ هبٚفإلًٕٚن إن ـٚن هلل ظِٔف حؼ مـ زـٚة وٕحقهٚ أن يٌٚدر 

ِٜ َأْظَيُؿ؟ َؿَٚل: ط: وؿد شئؾ افٌْل , افقاحٌٚت َدَؿ َؽ »َأّي افهَّ ًِ ازْمَدْأ زمِٛمَْٖم

ء هَمٙمِِذي وَمَرازَمتَِؽ  ْق فَمَٙمْٝمَٜم٣م، هَم١مِْن هَمَّمَؾ هَمَٔمعَم َأْهؾ زَمْٝمتِؽ هَم١مِْن هَمَّمَؾ يَشْ  «هَمَتَِمدَّ

 . ظـ جٚبر  (775)أخرجف مًِؿ 

أن  وبٚهلل ـؿ فِهدؿٚت مـ ؾوٚئؾ, ؾًـ شًد بـ أيب وؿٚص 

٦َم ؿٚل:  طافٌْل  ًْ ٌَْتِٕمل َٞمَٖمَٗم٥مً  سُمٛمِْٖمُؼ  َويَم ٣م سَم َّٓ  اهللِ، َوصْمفَ  هِبَ ٣م، ُأصِمْرَت  إِ  ضَمتَّك هِبَ

ْٗمَٚم٥مُ  َٔمُٙمَٜم٣م ايمٙمه  متٍؼ ظِٔف . اَْمَرَأسمَِؽ  دِم  دِم  ََتْ
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شٌٌف ؾ٘ن إن مٚ ترون ممٚ حؾ بٕٚمٜ مـ افدمٚر وافٌالء بًٌٛ ؾنق افربٚ 

, وـثر مـ افْٚس دخِقا ذم افربٚ وادٔن وافَامر وافؼ افًئؿ افٌخؾ

افًئؿ ذم إمقال بًٌٛ افٌخؾ وافن  ؾًٚؿٌٓؿ اهلل ظز وجؾ بٖن شٌِٓٚ 

ـْ  َأىْمَثرَ  َأضَمٌد  ََم٣م": ط, ؿٚل رشقل اهلل مْٓؿ وؿِٝ برـٚهتٚ, وذهٛ خرهٚ  َِم

زَم٣م َّٓ  ايمرِّ ٥ٌَمُ  ىَم٣منَ  إِ ٥مٍ  إلَِم  َأَْمِرهِ  فَم٣موِم ( ظـ ابـ 0057أخرجف ابـ مٚجف ) "وِمٙمَّ

 .مًًقد 

 مـ افنامئؾ واخلهٚل احلّٔدة, أن يُقن متحِٔٚ بٚفُرم دٚ ؾٔف ءؾًذ ادر

وبًْٜ رشقل اهلل  ظز وجؾ اهلل بَّتٙ صٍٚتوفق ل يُـ إٓ إٔف يتخِؼ 

وأن يُقن متقـال ومًتّدا ظذ اهلل ظز وجؾ وأن يُقن حمٌٚ فٌره يًْل ط 

بٚذٓ ذم تَريٛ افَِقب إػ ًٍٕف إػ ؽر ذفؽ مـ ؾقائد افُرم افًئّٜ وأن 

ووًػ  ؾ٘ن شٌٌف ؤؼ افهدر ظـ اخلر,يُقن بًٔدا ظـ افن  وافٌخؾ 

ذ ادٚل افذي إٕام خَِف افتقـؾ, ووًػ افَٔغ واجلٌـ واخلقف واهلِع ظ

بخٔال ممًُٚ  ؾّـ ـٚن ظذ افقجف ادؼوع اهلل ظز وجؾ ٓشتّتٚع اإلًٕٚن,

ـَ } ؾحٚفف ـام ؿٚل تًٚػ:مًٕٚٚ  َه٤َم  َيْ٘مٛمُِزونَ  َوايمَِّذي ٥مَ  ايمذَّ َٓ  َوايْمِٖمّمَّ  دِم  ُيٛمِْٖمُٗمقَْن٣َم َو

ُهؿْ  اهلل ؽَمٌِٝمؾِ  ْ ٌَممِّ  هَمُتْ٘مَقى صَمَٜمٛمَّؿَ  َٞم٣مرِ  دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُُيَْٚمك َيْقمَ ( 22) َأيمِٝمؿٍ  زمَِٔمَذاٍب  هَم

٣م ٣ٌَمُهُٜمؿْ  هِبَ ُ٘مؿْ  ىَمٛمَْزسُمؿْ  ََم٣م َهَذا َوـُمُٜمقُرُهؿْ  َوصُمٛمُقهُبُؿْ  صِم ًِ َْٞمُٖم  ىُمٛمُْتؿْ  ََم٣م هَمُذووُمقا ِٕ

َٓ  ﴿, وؿٚل: [13 ,12: افتقبٜ] {سَمْ٘مٛمُِزونَ  َـّ  َو ٌَ ًَ ـَ  َُيْ ٌَْخُٙمقنَ  ايمَِّذي  آسَم٣مُهؿُ  زمَِم  َي
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ـْ  اهلل ا ُهقَ  هَمّْمٙمِفِ  َِم ؿْ  طَمغْمً ؿْ  َِشٌّ  ُهقَ  زَمْؾ  ََلُ وُمقَن ََم٣م زَمِخُٙمقا زمِِف َيْقَم  ََلُ ؽَمُٝمَْمقَّ

 ََم٣ميمِفِ  َزىَم٣مةَ  ُي٠َمدِّي َٓ  ايمَِّذي  إِنَّ ": ابـ ظّر وذم حديٞ .﴾ ۚ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم 

ٌََت٣مِن، يَمفُ  َأوْمَرَع، ؾُمَج٣مفًم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ََم٣ميَمفُ  يَمفُ  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللُ ُيَٚمثُِّؾ   َيْٙمَزَُمفُ  شُمؿَّ  َززمِٝم

وُمفُ   .متٍؼ ظِٔف  " ىَمٛمُْزكَ  َأَٞم٣م ىَمٛمُْزَك، َأَٞم٣م: َيُٗمقُل   ُيَْمقِّ

ؾًْٖل اهلل ظز وجؾ أن ئٌْْٚ مـ ؾوِف, وأن يرزؿْٚ إخالق احلّٔدة, 

َْهَقاِء،»ط: افٌْل  فؿٚفَٕقل مٚ و ْٕ طَْماَلِق، َوا ْٕ ٌْٛمِل َُمٛمَْ٘مَراِت َا ُٜمؿَّ صَمٛمِّ  ايمٙمَّ

َْدَواءِ  ْٕ فَْمَمِل، َوا ْٕ وَٕقل أيوٚ: افِٓؿ اهدٕٚ إػ أحًـ إخالق ٓ ش. َوا

 هيدي ٕحًْٓٚ إٓ إٔٝ, واسف ظْٚ شٔئٓٚ ٓ يكف ظْٚ شٔئٓٚ إٓ إٔٝ. 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1العدل والظلم :السابع مجلسال

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

خَِغ متوٚديـ8 أحدمهٚ شٌٛ فِرؾًٜ ذم  جِسذم هذا ادْذـر ؾ

 احلٚفغ. ذم ِوًػفافداريـ, وأخر شٌٛ 

حٞ ورؽٛ ظِٔف, بؾ إن أمر اهلل ظز وجؾ بف, و حٔٞإول: افًدل, 

َؽ اهلل ظز وجؾ متهػ هبذه افهٍٜ افًئّٜ, ؿٚل ظز وجؾ:  َٓ َيْٓمٙمُِؿ َرزمه ﴿َو

ٍم يمِّْٙمَٔمٌِٝمِد ), (﴾21َأضَمًدا ) َؽ زمَِٓمالَّ ومًِقم ظْد أهؾ افًْٜ  (﴾،2٥﴿َوََم٣م َرزمه

واجلامظٜ أن افهٍٚت افًٌِٜٔ ادٍْٜٔ تتوّـ ذم حؼ اهلل ظز وجؾ ـامل 

 .افيِؿ فُامل ظدفف, وهذا مًِقم ضورةافود, ؾٕٚتٍك ظْف 

ظذ جٕٚٛ ظئؿ مـ  ذم هذا افٌٚب, ومجٔع أبقاب افز,ط افٌْل وـٚن 

ويدظق إػ إؿٚمٜ افًدل بدأ  ؾُٚن يُره افيِؿ وحيذر مْف, حًـ اخلِؼ,

 َرِبِّ  َأََمرَ  وُمْؾ }, ؿٚل تًٚػ: مـ أبقاب اخلر وافهالح بٚفتقحٔد ومٚ ئِف

طِ  ًْ ِجدٍ  ىُمؾِّ  فِمٛمَْد  ُوصُمقَهُ٘مؿْ  َوَأوِمٝمُٚمقا زم٣ِميْمِٗم ًْ ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  َواْدفُمقهُ  ََم ي  ىَمَم  ايمدِّ

 .[07: إظراف] { سَمُٔمقُدونَ  زَمَدَأىُمؿْ 

                                                           
1

 . 1٤٤1 لعام/  رمضان شهر من/  التاسع في كان هذا المجلس 
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 فمٛمده ُيٓمٙمؿ ٓ َمٙم٘م٣مً  هب٣م هم١من اْلٌُم٥م، أرض إلم طمرصمتؿ يمق" :طؿٚل  وؿد

  . "همٝمف أٞمتؿ ِم٣م همرصم٣مً  يم٘مؿ اهلل َئمؾ ضمتك صدق، وهل أرض أضمد،

٣مِن َوإِيَت٣مِء ِذي ايْمُٗمْرزَمكَٰ  اهلل﴿إِنَّ  ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ًَ ضْم َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل َواإْلِ

ٌَْٕمِل  ـِ ايْمَٖمْحَُم٣مِء َواظمُْٛمَ٘مِر َوايْم ُروَن ) ۚ  َوَيٛمَْٜمكَٰ فَم ُ٘مْؿ سَمَذىمَّ  . (﴾12َئِمُٓمُ٘مْؿ يَمَٔمٙمَّ

ِط ؾُمَٜمَداَء يَ قؿٚل تًٚػ: ي ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقَّ ٣م ايمَِّذي َ  ﴾اهلل٣م َأَيه

 .أيٜ

وؿٚل  ،﴾ ۚ  ﴿َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ هَم٣مفْمِديُمقا َويَمْق ىَم٣مَن َذا وُمْرزَمكَٰ وؿٚل اهلل ظز وجؾ: 

ُْمقا شٌحٕٚف وتًٚػ:  ًِ ْمِكَم  اهللإِنَّ  ۚ  ﴿هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمْٝمٛمَُٜمَم زم٣ِميْمَٔمْدِل َوَأوْم ًِ ُُي٤ِمه اظمُْْٗم

(1.﴾) 

وإلطٓٚر ظدل اهلل ظز بف تَقم افًاموات وإراوغ, وؾٚفًدل مىِقب, 

 ٕهٌٝ يقم افَٔٚمٜ ادقازيـ,.وجؾ 

ِف، »ط : ؿٚل افٌْل  ؿٚل, ظـ أيب هريرة و ُٜمُؿ اهللُ دِم ـمِٙمِّ ٌَْٔم٥ٌم ُيٓمِٙمه ؽَم

فُ  َّٓ ـمِٙمه  . , متٍؼ ظِٔف ش احلديٞ ... فم٣مدٌل إَم٣مٌم »وذـر مْٓؿ:  «َيْقَم َٓ ـمِؾَّ إِ

وظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص رِض اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

، َوىمِْٙمَت٣م َيَدْيِف َيِٚمكٌم، ط : » ـِ َْحَ ـْ َيِٚمكِم ايمرَّ ـْ ُٞمقٍر فَم ْمكَِم فَمعَم ََمَٛم٣مزمَِر َِم ًِ إِنَّ اظْمُْٗم

ـَ َئْمِديُمقَن دِم ضُمْ٘مِٚمِٜمْؿ َوَأْهٙمِٝمِٜمْؿ وَ  . أخرجف مًِؿ ذم «ََم٣م َويُمقاايمَِّذي

 ."صحٔحف"
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, بذل افًالم فًِٚلوؿٚل ظامر: ثالث مـ ــ ؾٔف ؾَد اشتُّؾ اإليامن: 

 .ظَِف افٌخٚري ذم صحٔحفش واإلٍٕٚق مـ إـتٚر, واإلٕهٚف مـ ًٍٕؽ

, َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  لِّ
ًِ َِٔٚض ادَُْجِٚص ـْ ِظ ٛم٥َِّم شَماَلشَم٥ٌم: »َؿَٚل: ط وَظ ُذو َأْهُؾ اجْلَ

ٌؼ، َوَرصُمٌؾ َرضِمٝمٌؿ َروِمٝمُؼ ايْمَٗمْٙم٤ِم يمُِ٘مؾِّ ِذي وُمْرزَمك  ٌق َُمَقهمَّ ٌط َُمَتَِمدِّ ًِ ؽُمْٙمَْم٣مٍن َُمْٗم

ٌػ ُذو فِمَٝم٣ملٍ  ٙمٍِؿ، َوفَمِٖمٝمٌػ َُمَتَٔمٖمِّ ًْ  .أخرجف مًِؿ  «َوَُم

ؿٚل بغ افزوجٚت ؾوال ظـ ؽرهـ, حتك  أمر اهلل ظز وجؾ بٚفًدلؿد و

٣مِء ََمْثٛمَكَٰ َوشُماَلَث َوُرزَم٣مَع : تًٚػ ًَ ـَ ايمٛمِّ هَم١مِْن طِمْٖمُتْؿ  ۚ  ﴿هَم٣مٞم٘مُِحقا ََم٣م ؿَم٣مَب يَمُ٘مؿ َمِّ

َّٓ سَمْٔمِديُمقا هَمَقاضِمَدًة َأْو ََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْيَمُٞمُ٘مْؿ  َّٓ سَمُٔمقيُمقا ) ۚ  َأ يمَِؽ َأْدَٞمكَٰ َأ . ؾ٘ذا (﴾2َذَٰ

 ي إػ ٕن ذفؽ يٗدأن يًدد  اجلقر حرم ظِٔفخق اإلًٕٚن ظذ ًٍٕف 

 َيقمَ  صم٣مء إضمداُه٣م إلم هممل اَمرأسم٣مِن، يمف ىم٣مٞم٦م ََمـ", وذم احلديٞ: افيِؿ

ف ايمٗمٝم٣مََم٥مِ   . ( ظـ أيب هريرة 0111أخرجف أبق داود ) "ََم٣مئٌِؾ  وؾِمٗمه

ـِ ؾبٚفًدل بغ إبْٚء. ط وأمر افٌْل  اَمنِ  ًَ ًْ ـِ  افُّْ َِِْل: َؿَٚل  َبِنٍر, ْب  َأيِب  ََٕح

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  إَِػ  يِب  َأَتك ُثؿَّ  ُْٕحاًل, َِ َِّؿَ  َظ َدُه, َوَش ِٓ ُْٔن
َٚل  فِ ََ  َأىُمؾَّ »: َؾ

,: َؿَٚل  «َهَذا؟ َأفْمَْمْٝمَتفُ  َويَمِدكَ  ـْ  سُمِريُد  ََم٣م َِمْثَؾ  ايْمػِمَّ  َِمٛمُْٜمؿُ  سُمِريُد  َأيَمْٝمَس : »َؿَٚل  َٓ  َِم

ـُ  َؿَٚل  ,شَأؾْمَٜمُد  َٓ  هَم١مِنِّ : »َؿَٚل  َبَذ,: َؿَٚل  شَذا؟ ُٝ : َظْقنٍ  اْب ْث ًدا, بِفِ  َؾَحدَّ َّّ  حُمَ

َٚل  ََ َّٕاَم : َؾ ْثَْٚ إِ دَّ فُ  حَتَ َّٕ ِدىُمؿْ  زَمكْمَ  وَم٣مِرزُمقا»: َؿَٚل  َأ َٓ  .متٍؼ ظِٔف شَأْو

 ., ويرؽٛ ؾٔفٔفيدظقا إفوثؿ إن اإلشالم ديـ افًدل, 
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ًٚ وهق أن و  ؿد  ؽ ؾرق بغ افًدل وادًٚواة, ؾٚدًٚواةٚفهْأذـر هْٚ تٌْٔٓ

ال دمقز ُتْع ذم بًض افهقر بؾ إن افَقل هبٚ يْٚؿض افًدل وَيٚفٍف, ؾ

ُٞمَثكَٰ ؿٚل تًٚػ:  افرجٚل وافًْٚء,ادًٚواة بغ  ْٕ ىَمُر ىَم٣م وٓ  ،﴾ۚ  ﴿َويَمْٝمَس ايمذَّ

َٓ  ؿٚل تًٚػ: بغ افًٚل واجلٚهؾ, ـَ  ـَ َئْمَٙمُٚمقَن َوايمَِّذي َتِقي ايمَِّذي ًْ ﴿وُمْؾ َهْؾ َي

٣ٌَمِب ) ۚ  َئْمَٙمُٚمقَن  يَْم ْٕ ُر ُأويُمق ا َم َيَتَذىمَّ , وٓ بغ ادٗمـ وافُٚؾر, ؿٚل (﴾1إِٞمَّ

ٙمِِٚمكمَ  َأهَمٛمَْجَٔمُؾ }تًٚػ:  ًْ ُ٘مُٚمقنَ  ىَمْٝمَػ  يَمُ٘مؿْ  ََم٣م( 2٦) ىَم٣مظمُْْجِرَِمكمَ  اظمُْ : افَِؿ] {ََتْ

 . ذم أمقر ـثرة [14 ,13

ظذ افقجف افذي ذظف اهلل ظز  يًىك ـؾ ذي حؼ حَف أنوافًدل 

 وجؾ, ؾ٘ن خٚفػ ذفؽ ؾيِؿ .

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿَٚل: ؿٚل رشقل اهلل ؾ, دظقتف ًتجٚبتوافًٚدل يرجك أن  ًَ

٣مئُِؿ ضِمكَم ُيْٖمْمُِر َوَدفْمَقُة »ط :  شمالشم٥م ٓ سُمَرده َدفْمَقُِتُْؿ: اإِلََم٣مُم ايْمَٔم٣مِدُل َوايمِمَّ

به فَمزَّ َوصَمؾَّ  َمِء َوَيُٗمقُل ايمرَّ ًَّ ٣م َأزْمَقاُب ايم اظمَْْٓمُٙمقِم َيْرهَمُٔمَٜم٣م هَمْقَق ايْمَٕمَمِم َوسُمَٖمتَُّح ََلَ

ِؽ َويَمْق زمَ  ٞمَّ يِت َْٕٞمٌُمَ  . (0303اه افسمذي )رو «ْٔمَد ضِمكمٍ َوفِمزَّ

ؾدظقتف مًتجٚبٜ, وظِّف ب٘ذن اهلله تًٚػ مٌَقل, وؾًِف ممدوح ظْد 

ـْ  ؾٍل مًِؿ افَٚص وافدان,  ـِ  َظْقِف  َظ ـْ  َمٚفٍِؽ, ْب  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َظ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ تُِ٘مؿُ  طِمَٝم٣مرُ : »َؿَٚل  َوَش ـَ  َأِئٚمَّ ٌهقَْنُؿْ  ايمَِّذي
ٌهقَٞمُ٘مْؿ، َُتِ

 فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوُيَِمٙمهقنَ  َوُُيِ

ارُ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َوسُمَِمٙمهقنَ  تُِ٘مؿُ  َوِِشَ ـَ  َأِئٚمَّ ٌِْٕمُّمقَْنُؿْ  ايمَِّذي ٌِْٕمُّمقَٞمُ٘مْؿ، سُم  َوسَمْٙمَٔمٛمُقَْنُؿْ  َوُي
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, ؾ٘ن مـ ٓزم افًدل ٓ يُقن إٓ ذم حؼ مـ ـٚن ظٚدٓ , وهذا «َوَيْٙمَٔمٛمُقَٞمُ٘مؿْ 

اديٚل, شقاء ادٚفٜٔ, أو افًِّٜٔ, أو  ٔدا ظـبًصٓر بف, وـٚن ظٍٍٔٚ وظرف 

 ., ودٕٔٚه وأخراه حٚفف ؽره اشتَٚمافًدل ظذ ًٍٕف وؾّـ ضٌؼ افًِّٜٔ, 

ِلَّ ؾ ٚ َأَتك افٌَّْ َٚل: َيٚ َرُشقَل ط ًـ أيب أمٚمٜ َؿَٚل: إِنَّ َؾًتك َصٚبًّ ََ , اْئَذْن اهللَؾ

ِْٔف  َِ ْقُم َظ ََ ٌََؾ اْف ْؿ َٖ َٕٚ, َؾ َٚل يِل بِٚفزِّ ََ َٕٚ ِمُْْف  ،«اْدُٞمفْ »:  َؾَزَجُروُه  َوَؿُٚفقا: َمْف. َمْف. َؾ َؾَد

ََِس َؿَٚل:  ًٌٚ. َؿَٚل: َؾَج َؽ »َؿِري َُمِّ
ِٕ ٌهُف 

. وَ ش ؟َأَُتِ َٓ َِِْل  اهللَؿَٚل:  ًَ ؾَِداَءَك.  اهللَج

َٜم٣مِِتِؿْ »َؿَٚل:  َُمَّ
ِٕ ٌهقَٞمُف 

َٓ ايمٛم٣َّمُس ُُيِ زمْ »َؿَٚل: ش. َو ِٓ ٌهُف  . وَ ش ؟َٛمتَِؽ َأهَمُتِح َٓ َيٚ  اهللَؿَٚل: 

َِِْل  اهللَرُشقَل  ًَ ٌَٛم٣َمِِتِؿْ : »ؾَِداَءَك. َؿَٚل  اهللَج
ٌهقَٞمُف يمِ

َٓ ايمٛم٣َّمُس ُُيِ َؿَٚل: ش. َو

طُْمتَِؽ؟» ِٕ ٌهُف  . وَ  «َأهَمُتِح َٓ َِِْل  اهللَؿَٚل:  ًَ َٓ ايمٛم٣َّمُس : »ؾَِداَءَك. َؿَٚل  اهللَج َو

طََمَقاِِتِؿْ  ِٕ ٌهقَٞمُف 
تَِؽ؟». َؿَٚل: «ُُيِ ٌهُف يمَِٔمٚمَّ . وَ  «َأهَمُتِح َٓ َِِْل  اهللَؿَٚل:  ًَ  اهللَج

ِِتِؿْ »ؾَِداَءَك. َؿَٚل:  ٌهقَٞمُف يمَِٔممَّ
َٓ ايمٛم٣َّمُس ُُيِ ٣ميَمتَِؽ؟»َؿَٚل:  «.َو ٌهُف خِلَ .  «َأهَمُتِح َٓ َؿَٚل: 

َِِْل  اهللوَ  ًَ ٌهقَٞمُف خلَِ »ؾَِداَءَك. َؿَٚل:  اهللَج
َٓ ايمٛم٣َّمُس ُُيِ ِِتِؿْ َو َٓ َؿَٚل: َؾَقَوَع َيَدُه  «.٣م

ِْٔف َوَؿَٚل  َِ ـْ زَمْٔمُد َذيمَِؽ ايمٙمٜم: »َظ ـْ  هَمْرصَمُف هَمَٙمْؿ َيُ٘م ٌَُف، َوضَمِمِّ ْر وَمْٙم ٌَُف َوؿَمٜمِّ ؿَّ انْمِٖمْر َذْٞم

ءٍ   [.ذم مًْده أمحد أخرجف] «.ايْمَٖمَتك َيْٙمَتِٖم٦ُم إلَِم يَشْ

ٓ أن يُقن ذم مجٔع إبقاب, ؾُام حتٛ أن  يِزمؾٚفنٚهد أن افًدل 

خذ مٚفؽ ؾال تُـ شٚرؿٚ, ٗي ٓ حتٛ أن ـامتُقن ميِقمٚ ؾال تُـ طٚدٚ, و

تًٛ وتَذف  ٓ حتٛ أن ـاميزٕك بٖهِؽ ؾال تُـ زإٔٚ, وٓ حتٛ أن ـام و
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ذم ظروؽ ؾال تُـ شٚبٚ وٓ ؿٚذؾٚ, ؾٕٚمر يًقد إػ افًدل ذم مجٔع 

ـْ  : ؿٚل طأن افٌْل   بـ ظّرو ظٌد اهلل, ؾًـ إبقاب  َأنْ  َأضَم٤مَّ  هَمَٚم

ـِ  ُيَزضْمَزَح  ٛم٥ََّم، َوُيْدطَمَؾ  ايمٛم٣َّمِر، فَم ـُ  َوُهقَ  ََمٛمِٝمَُّتفُ  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اجْلَ طِمِر، َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللِ ُي٠ْمَِم ْٔ  ا

 .أخرجف مًِؿ إيَِمْٝمفِ  ُي٠ْمسَمك َأنْ  ُُي٤ِمه  ايمَِّذي ايمٛم٣َّمسِ  إلَِم  َويْمَٝمْٟمِت 

دى إفٔؽ اخلر ويُػ ظْؽ افؼ وافور ؾُـ ـذفؽ ٗأن يحتٛ ؾُام 

 مع افْٚس.

 ويروى ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ رِض اهلله ظْف: 

 واظدل وٓ تيِؿ يىٛ فؽ مًُٛ.**أد إمٕٜٚ واخلٕٜٔٚ ؾٚجتْٛ

ُٗمقا ايمٓمهٙمَؿ؛ هم١منَّ ايمٓمهٙمَؿ »ط : م ظذ أصحٚبف, ؿٚل افٌْل ٗافيِؿ ص إذ أن اسمَّ

 . متٍؼ ظِٔف ظـ ابـ ظّر  «ـُمُٙممٌت يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥مِ 

ؾٍل افهحٔحغ ظـ ابـ اإلًٕٚن مـ دظقة اديِقم, ط وحذر افٌْل 

ُف يَمْٝمس زَمْٝمٛمَٜم٣م وزمكْمَ اهللَّ »: طؿٚل افٌْل  ظٌٚس  ِؼ دفْمقَة اظمَْْٓمُٙمقِم، هَم١مِٞمَّ واسمَّ

 . «ضِمَج٣مٌب 

, بًٌٛ وتٌرت أحقالوـؿ أهُِٝ مـ أمؿ ودمرت مـ صًقب  

ـْ ؾ افيِؿ, ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َأنَّ  ُمقَشك, َأيِب  ًَ َِ َِّؿَ  َظ  اهلل إِنَّ : َؿَٚل  َوَش

٣ٌَمَركَ  اَم  ُيْٚمقِم، َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ْ  َأطَمَذهُ  إَِذا ضَمتَّك يمِٙمٓم٣َّمَِلِ  ُيْٚمِٜمُؾ، :َؿَٚل  َوُربَّ  :َؿَرأَ  ُثؿَّ  ,ُيْٖمٙمِْتفُ  ََل

َؽ إَِذا َأطَمَذ ايْمُٗمَرىَٰ ﴿ يمَِؽ َأطْمُذ َرزمِّ  ﴾.إِنَّ َأطْمَذُه َأيمِٝمٌؿ ؾَمِديٌد  ۚ  َوِهَل ـَم٣مظم٥ٌَِم  َوىَمَذَٰ
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ؾٚفيِؿ خىره ظئؿ وصٖٕف جِؾ, وأؽِٛ مٚ يَع ذم إمٜ مـ إمراض 

ـ : ؿٚل اهلل ظز وجؾافيِؿ,  شٌٌٓٚوإشَٚم وافتٌرات  ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مؿ َمِّ

٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَمـ ىَمثغٍِم ) ًَ ٥ٌٍَم هَمٌَِم ىَم ِِمٝم  (﴾.22َمه

هق إؾراد اهلل بٚفًٌٚدة وسف افىٚظٚت فف إؿٚمٜ افتقحٔد أظيؿ افًدل و

 واإلؿٌٚل ظِٔف.

ْك زمِ  ؿٚل تًٚػ: افؼك بٚهلل ظز وجؾ,وأظيؿ افيِؿ  َٓ سُممْمِ  ۚ   ٣مهلل﴿َي٣م زُمٛمَلَّ 

َك يَمُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمٌؿ ) ْ ـْ و,(﴾92إِنَّ ايمممِّ ٌْدِ  َظ  دََّٚ: َؿَٚل  بـ مًًقد  اهللِ َظ

 ْٝ َزَف ـَ }: َٕ ْ  آََمٛمُقا ايمَِّذي قا َوََل ًُ  َظَذ  َذفَِؽ  َصؼَّ  [ 60: إًٕٚم] { زمُِٓمْٙمؿٍ  إِيَمَْنُؿْ  َيْٙمٌِ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َأْصَحِٚب  َِ َؿ, َظ َِّ َْٚ: َوَؿُٚفقا َوَش ُف؟ َيْيِِؿُ  َٓ  َأيُّ ًَ ٍْ َٚل  َٕ ََ  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ َم  سَمُٓمٛمهقَن، ىَمَم  ُهقَ  يَمْٝمَس  "": َوَش  وَم٣مَل  ىَمَم  ُهقَ  إِٞمَّ

زْمٛمِفِ  يُمْٗمَمنُ  كْ  َٓ  زُمٛمَلَّ  َي٣م}: ِٓ كَ  إِنَّ  زم٣ِمهللِ  سُممْمِ ْ  .[92: يمٗممن] {فَمٓمِٝمؿٌ  يَمُٓمْٙمؿٌ  ايمممِّ

يقم ٓ طؾ إٓ  أصحٚب افًدل يوِقن حتٝ طؾ ظرش اهلل وؿد تَدم أن

ـْ  صَمَزاءً }, وحًْٚهتؿ , وأهنؿ أهؾ اجلْٜ, وتثَؾ مقازيْٓؿطِف َؽ  َِم  فَمَْم٣مءً  َرزمِّ

٣مزًم٣م ًَ  .[14: افٌْٖ] {ضِم

ؾٍٔوحقن ظذ رؤوس ٓ شٔام افؼك بٚهلل وافٍْٚق وأمٚ أهؾ افيِؿ, 

َٓ يَمْٔمٛم٥َُم اهللَِّ فَمعَم ايمٓم٣َّمظمكَِِم )ؿٚل تًٚػ: اخلالئؼ,  ًٔرؾٓؿ ـؾ أحد ؾ (﴾9٥﴿َأ

إٍٕس, هنؿ ـٕٚقا يًٚؿرون افيِؿ شقاء طِؿ إمقال, أو افًَٚئد, أو ٕ
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ٝمَمُهؿْ  اظمُْْجِرَُمقنَ  ُئْمَرُف }: , ؿٚل اهلل ظزوجؾوؽر ذفؽ مـ افيِؿ ًِ  هَمُٝم٠ْمطَمُذ  زمِ

وَْمَدامِ  زم٣ِميمٛمََّقاِص  ْٕ  .[21: افرمحـ] { َوا

ـْ أيب بُرة , ؾمـ افيِؿ بٖٕقاظفذم أذف ادقاضـ ط افٌْل  حذروؿد  ًَ

َٚل: ط  اهللرِض اهلل ظْف: َأنَّ َرُشقَل  ََ َس َؾ َٛ افَّْٚ هَم١مِنَّ ِدََم٣مَءىُمْؿ، »... َخَى

َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ، َوَأفْمَراَوُ٘مْؿ، َوَأزْمَُم٣مَرىُمْؿ، فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَمَراٌم، ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا، دِم 

ْٕم٦ُم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا، دِم زَمَٙمِدىُمْؿ َهَذا، َأَٓ َهْؾ زمَ  ْؿ, َؿَٚل  «ٙمَّ ًَ َٕ  :َِْْٚ  «ؿَّ اؾْمَٜمْد ايمٙمٜم: »ُؿ

 متٍؼ ظِٔف .

إن ـْٝ متُّْٚ احذر مـ افيِؿ, ؾ٘ذا ـْٝ ؿٚدرا ؾٚهلل أؿدر مْؽ, و

  , وؿد أحًـ مـ ؿٚل: ؾًُّٔـ اهلله مْؽ

ـّ  ٓ  افّْدم إػ يٍيض مهدره ؾٚفيِؿ...  مَتدرا ـْٝ مٚ إذا تيِّ

 تْؿ ل اهلل وظغ ظِٔؽ يدظق...  مْتٌف واديِقم ظْٔٚك تْٚم

ظـ أيب مًًقد افٌدري رِض اهلل ظْف ؿٚل: ـْٝ أضب ؽالًمٚ يل و

قٍد, ؿَٚل: ؾٚفتٍٝ ؾ٘ذا  ًُ ًْ ْؿ, َأَبٚ َم َِ قط, ؾًًّٝ صقًتٚ مـ خٍِل:  اْظ ًُّ بٚف

ُٔمقٍد، أنَّ اهللَ َأوْمَدُر فَمَٙمْٝمَؽ َِمٛمَْؽ فمعَم هذا », َؾََٚل: ط برشقل اهلل  ًْ افْمَٙمْؿ، َأزَم٣م ََم

َدُه َأَبًدا .  ،«ايمُٕماَلمِ  ًْ ٚ َب ـً ُِق ْ ُب مَم : ٓ َأْضِ ُٝ ِ َُ  .متٍؼ ظِٔف ؿَٚل: َؾ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُشقَل اهللِ و ؟ ؿٚفقا: َأسَمْدُروَن ََم٣م اظمُْْٖمٙمُِس , َؿَٚل: ط َظ

َٚل:  ََ ـْ َٓ ِدْرَهَؿ َفُف َوَٓ َمَتَٚع. َؾ ُِِس ؾِْٔٚ َم ٍْ تِك َيْٟميِت َيْقمَ إِنَّ اظمُْْٖمٙمَِس »ادُ ـْ ُأَمَّ  َِم
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ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم زمَِِماَلٍة َوِصَٝم٣مٍم َوَزىَم٣مٍة ويٟميت وومد ؾمَتؿ هذا، وومَذَف هذا، وأىمَؾ َم٣مَل 

ٛم٣َمسمِِف َوهذا   هَمَٝمْٗمَتصه  هذا، وؽمٖمَؽ دَم هذا، وْضَب هذا، هَمُٝمْٗمَٔمُد،  ًَ ـْ ضَم َهَذا َِم

ـْ َمـ ضمًٛم٣مسمِِف، هم١من همٛمَِٝم٦م ضمًٛم٣مسُمُف ومٌَؾ أن ُيٗمتصَّ َم٣م فمٙم َْم٣مَي٣م ُأطِمَذ َِم ـْ اخْلَ ْٝمِف َِم

 . (0361مًِؿ ) أخرجف دِم ايمٛم٣َّمِر. طَمَْم٣مَي٣مُهْؿ هَمُْمِرضَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف شُمؿَّ ؿُمِرَح 

ـِ }ؾٚفيٚل ؿد جًؾ اهلل ظِٔف شٌٔاًل ذم افدٕٔٚ وأخرة, ؿٚل تًٚػ:   هَمَٚم

ُٗمقا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  افْمَتَدى ََم٣م زمِِٚمْثؾِ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم٣مفْمَتُدوا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  افْمَتَدى  َأنَّ  َوافْمَٙمُٚمقا اهلل َواسمَّ

َم  }, وؿٚل تًٚػ: [172: افٌَرة] {اظمُْتَِّٗمكمَ  ََمعَ  اهلل ٌِٝمُؾ  إِٞمَّ ًَّ ـَ  فَمعَم  ايم  ايمَِّذي

ٌُْٕمقنَ  ايمٛم٣َّمَس  َيْٓمٙمُِٚمقنَ  َْرضِ  دِم  َوَي ْٕ ؼِّ  زمَِٕمغْمِ  ا ؿْ  ُأويَمئَِؽ  اْْلَ  {َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ََلُ

 . [20: افنقرى]

ـْ  و ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ُهَرْيَرَة, َأيِب  َظ َِ َِّؿَ  َظ  اهلل َرضِمؿَ : َوَش

ًٌْدا فُ  هَمَج٣مَءهُ  ََم٣مٍل، َأوْ  فِمْرضٍ  دِم  ََمْٓمٙمَِٚم٥مٌ  فِمٛمَْدهُ  ٕطَِمٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  فَم ٌَْؾ  هَم٣مؽْمَتَحٙمَّ  َأنْ  وَم

ٛم٣َمٌت  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مِنْ  ِدْرَهٌؿ، َوَٓ  ِديٛم٣َمرٌ  شَمؿَّ  َويَمْٝمَس  ُي٠ْمطَمَذ  ًَ ـْ  ُأطِمَذ  ضَم ٛم٣َمسمِِف، َِم ًَ  ضَم

ْ  َوإِنْ  ـْ  ََل ٛم٣َمٌت  يَمفُ  سَمُ٘م ًَ ُٙمقهُ  ضَم ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ََحَّ  (.0217أخرجف أبق داود ) ؽَمٝمَِّئ٣مِِتِؿْ  َِم

﴿َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ , ؿٚل تًٚػ: ؾٌٌْٔل فْٚ ظٌٚد اهلل أن ٕالزم افًدل ذم أؿقافْٚ

َٓ ﴾ ۚ  ﴿َويَمْق ىَم٣مَن َذا وُمْرزَمكَٰ , وافَريٛ ـٚن افًٌٔد إن, و هَم٣مفْمِديُمقا﴾ , ﴿َو

َتُدوا﴾ ًْ ِجِد احْلََراِم َأْن َت ًْ ـِ اْدَ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َصدُّ ُُ ِرَمَّْ ٚٓظتداء ؾ. جَيْ

ظئؿ, وخىره جًٔؿ, وأؽِٛ افْٚس يتًْقن هذا افًٍؾ إٓ مـ رحؿ اهلله 
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افؼك  وأظيّفٚص بٖٕقاظٓٚ ادًوافًحر وافٌٌٜٔ وافّّْٜٔ  وظز وجؾ, 

دي بؽ إػ خًٚرة افداريـ, وادع اهلل ٗ, ؾُـ بًٔدا ظـ مٚ يبٚهلل, ـام تَدم

ظز وجؾ أن حيٍيؽ, ويًِّؽ مـ إخالق افذمّٜٔ, وأن يقؾَؽ 

ُٜمؿَّ اْهِدِن »يدظقا هبٚ, ط فألخالق احلًْٜ اجلِّٜٔ افتل ـٚن افٌْل  ايمٙمَّ

ْف فَمٛمِّل ؽَمٝمَِّئَٜم٣م ٓ  َّٓ َأْٞم٦َم َواْْصِ ٛمَِٜم٣م إِ ًَ ضَْم ِٕ َٓ ََيِْدي  ُف  طَْماَلِق، هَم١مِٞمَّ ْٕ ـِ ا ًَ ضَْم ِٕ

َّٓ َأْٞم٦َم  ُف فَمٛمِّل ؽَمٝمَِّئَٜم٣م إ  «.َيٌْمِ

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 ؾال تًجؾ ظذ أحد بيِؿ**ؾ٘ن افيِؿ مرتًٜ وخٔؿ

ٍَٕس,ود افيِؿ وأهِف, ؾًـ وجيٛ ظذ ادًِّغ افتْٚس  ـِ  َأ ِلِّ  َظ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهلل َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َْٚ ََمْٓمُٙمقًَم٣م، َأوْ  ـَم٣مظم٣ًِم َأطَم٣مكَ  اْٞمٌُمْ : َؿَٚل  َوَش ِْ  اهلِل, َرُشقَل  َيٚ: ُؿ

ُتفُ  ُِقًمٚ ََٕكْ َْٔػ  َمْي َُ هُ  َؾ ُْٕكُ فُ : َؿَٚل  َطٚدًِٚ؟ َأ ـِ  سَمُ٘مٖمه كَ  هَمَذاكَ  ايمٓمهْٙمِؿ، فَم  َٞمٌْمُ

٣مهُ   أخرجف افٌخٚري . إِيَّ

ْٝ  دََّٚ: َؿَٚل  وظـ جٚبر  ًَ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - اهلل َرُشقلِ  إَِػ  َرَج َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

ِٚجَرةُ  - َٓ ٌَْحِر, ُم َٓ ": َؿَٚل  اْف شُمقِن  َأ دِّ ٌََُم٥ِم؟ زمَِٟمْرضِ  َرَأْيُتؿْ  ََم٣م زمَِٟمفَم٣مصِمٝم٤ِم  َُتَ  " اْْلَ

ٌٜ  َؿَٚل  َٔ ؿْ  ؾِْت ُٓ َْْٔٚ ,اهلل َرُشقَل  َيٚ َبَذ,: ِمْْ ـُ  َب ْح ُِقٌس  َٕ ْت  ُج ـْ  َظُجقزٌ  بَِْٚ َمرَّ  ِم

ْؿ, َظَجِٚئزِ  ِٓ ُؾ  َرَهٚبِِْٔ ِّ ٚ َظَذ  حَتْ َٓ ًٜ  َرْأِش َِّ ـْ  ُؿ , ِم
ٍ
ْت  َمٚء رَّ َّ ًتك َؾ ٍَ ْؿ, بِ ُٓ َؾ  ِمْْ ًَ  َؾَج

ٚ َبْغَ  َيَدْيفِ  إِْحَدى َٓ ْٔ ٍَ
تِ ٚ, ُثؿَّ  ـَ َٓ ًَ ْت  َدَؾ ٚ, َظَذ  َؾَخرَّ َٓ ْٔ ٌََت ـْ ْت  ُر َنَ َُ ْٕ ٚ, َؾٚ َٓ ُت َِّ امَّ  ُؿ َِ  َؾ
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 ْٝ ًَ ٍَ ْٝ  اْرَت َت ٍَ ِْٔف, اْفَت ْٝ  إَِف َٚف ََ َِؿُ  َشْقَف : َؾ ًْ , اهلل َوَوعَ  إَِذا ُؽَدرُ  َيٚ َت ْرِدَّ ُُ  اْف

فِغَ  َومَجَعَ  َوَّ ْٕ , ا ـَ ِخِري ْٔ ْٝ  َوا َّ َِّ َُ َْيِدي َوَت ْٕ َْرُجُؾ  ا ْٕ ُٕقا باَِم  َوا ٚ ٌُقَن, ـَ
ًِ ُْ  َي

ْقَف  ًَ ًْ  َؾ َْٔػ  َِؿُ َت قُل : َؿَٚل . َؽًدا ِظَْْدهُ  َوَأْمُركَ  َأْمِري ـَ َُ  َصذَّ  - اهلل َرُشقُل  َي

ْٔفِ  اهلل َِ َِّؿَ  َظ ُس  ىَمْٝمَػ  َصَدوَم٦ْم، َصَدوَم٦ْم ": - َوَش ٥مً  اهلل ُيَٗمدِّ  ُي٠ْمطَمُذ  َٓ  ُأَمَّ

ـْ  يمَِّمِٔمٝمِٖمِٜمؿْ   " ؾَمِديِدِهْؿ؟ َِم

 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1شكران النعم وكفرانها الثامن: مجلسال

, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل

 .طوأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف 

 أمٚ بًد:

وهق مـ وأمرا مذمقمٚ وهق مـ إمهٜٔ بُّٚن, ٕتذاـر أمرا حمّقدا, 

 , أٓ ومهٚ: صُران افًْؿ وـٍراهنٚ.افير بُّٚن

مـ ـٍران افًْؿ مـ أصٓر وأطٓر شامت ادٗمْغ, و افًْؿصُر ؾ٘ن 

﴿يَمئِـ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ ؿٚل اهلل ظز وجؾ: , أصٓر وأطٓر صٍٚت افُٚؾريـ

ُ٘مْؿ  َِزيَدٞمَّ وهذا أمر ظٚم ذم مجٔع  (﴾.2َويَمئِـ ىَمَٖمْرسُمْؿ إِنَّ فَمَذاِِب يَمَُمِديٌد ) ۚ  َٕ

إذا ـٍرت ؾرت, ًٕؿ اهلل, افيٚهرة وافٌٚضْٜ. ؾ٘ن افًّْٜ إذا صُرت ؿرت, و

 ؿٔؾ:  ؿدو

ٍٜ َؾِٚرَظٓٚ َّ َٝ ذم ًِٕ ْ ـُ ؿ **إِذا  ًَ
 َؾِ٘نَّ ادًَٚص ُتزيُؾ افِْ

َِٔٓٚ بِنُر اإِلَفِف   ؿ**َوحٚؾِظ َظ ََ  َؾِ٘نَّ اإِلَفَف َهيُع افِّْ

اهلل ظز وجؾ آل داود وهق ؿد أمر وإمثِٜ ظذ ذفؽ طٚهرة وجِٜٔ, و

َووَمٙمِٝمٌؾ  ۚ  ﴿افْمَٚمُٙمقا آَل َداُووَد ؾُمْ٘مًرا   ؿٚل تًٚػ: ,بٚفنُر أمر جلّٔع ادٗمْغ

ُ٘مقُر ) ٣ٌَمِدَي ايمُمَّ ـْ فِم وـٍروا ؿقم شٌٖ, افذيـ أظروقا  وؿٚل ذم. (﴾92َمِّ

                                                           
1

 .1٤٤1 لعام/   رمضان من/  العاشر في كان هذا المجلس 
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يْمٛم٣َمُهؿ زمَِجٛمََّتْٝمِٜمْؿ صَمٛمََّتكْمِ  ًّٕٜ اهلل: ﴿هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدَّ

ـ ؽِمْدٍر وَمٙمِٝمٍؾ ) ٍء َمِّ يمَِؽ صَمَزْيٛم٣َمُهؿ زمَِم 9٥َذَوايَتْ ُأىُمٍؾ مَخٍْط َوَأشْمٍؾ َويَشْ ( َذَٰ

َّٓ ايْمَ٘مُٖمقَر ) ۚ  ىَمَٖمُروا   (﴾.92َوَهْؾ ُٞمَج٣مِزي إِ

وصُره مـ إمقر ادّٜٓ ذم ديْْٚ وذظْٚ, وفذفؽ اؾتت  اهلل ؾحّد اهلل 

ْٚمُد هللِِ َربِّ ايْمَٔم٣مظَمكَِم ) وؿٚل: ـتٚبف وخَِف بٚحلّد, ْٚمُد هلِلِ 7﴿اْْلَ (﴾. ﴿اْْلَ

َْرَض َوصَمَٔمَؾ ايمٓمهُٙمَمِت َوايمٛمهقَر  ْٕ َمَواِت َوا ًَّ ـَ ىَمَٖمُروا  ۚ  ايمَِّذي طَمَٙمَؼ ايم شُمؿَّ ايمَِّذي

ِْؿ   اجلْٜ اجلْٜ أهؾ أدخؾ حغ أي, وختّٓٚ بٚحلّد ،(﴾9َئْمِديُمقَن )زمَِرهبِّ

: ؿٚل مقت, وٓ ؾخِدوا افْٚر افْٚر أهؾ وأدخؾ مقت, ؾال وخِدوا

ْٚمُد هللِِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم ) ؼِّ َووِمٝمَؾ اْْلَ ٔحّد ظذ ؾ(﴾.2٦﴿َووُمِِضَ زَمْٝمٛمَُٜمؿ زم٣ِمْْلَ

ظئؿ مْْف, وـريؿ ًّٕف, ـام حيّد ظذ ظئؿ ظدفف شٌحٕٚف وتًٚػ, وٕمهٜٔ 

قَن َوضِمكَم سُمِْمٌُِحقَن ) ؿٚل اهلل:احلّد  ًُ ْ ٌَْح٣مَن اهللِ ضِمكَم َُت ًُ ْٚمُد 92﴿هَم ( َويَمُف اْْلَ

َْرِض َوفَمُِمٝم٣ًّم َوضِمكَم سُمْٓمِٜمُروَن ) ْٕ َمَواِت َوا ًَّ  . (﴾9٥دِم ايم

ـْ إذا محده وصُره, ؾ ظـ افًٌد, وربْٚ ظز وجؾ يرى َٕسِ  ًَ ـِ  َأ  َمٚفٍِؽ, ْب

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ َى  اهللَ  إِنَّ »: َوَش ـِ  يَمغَمْ ٌْدِ  فَم  َيْٟمىُمَؾ  َأنْ  ايْمَٔم

ىَْمَٙم٥مَ  ْٕ َب  َأوْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمَدهُ  ا زَم٥مَ  َيمْمَ ْ  أخرجف مًِؿ . «فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمَدهُ  ايمممَّ
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٘ذا ـٕٚٝ ذبٜ وأـِٜ يرى اهلل ظْؽ إذا محدتف ظِٔٓٚ, ؾُٔػ إذا محدتف ؾ

وصُرتف ظذ ًّٕٜ اإلشالم وافًْٜ وآشتَٚمٜ وؽر ذفؽ مـ افًْؿ 

 .افًئّٜ

 اهلل ابتذهلذا ه مـ أظيؿ أشٌٚب روٚ اهلل, ووصُر ظز وجؾ إن محد اهلل 

ٌُْٙمَقِن  :ٔامنؾَٚل خمزًا ظـ شِ افًٌٚد بٚفنُر وافٍُر, َذا َِمـ هَمّْمِؾ َرِبِّ يمَِٝم ﴿َهَٰ

ِف  ۚ  َأَأؾْمُ٘مُر َأْم َأىْمُٖمُر  ًِ َم َيُْمُ٘مُر يمِٛمَْٖم َوََمـ ىَمَٖمَر هَم١مِنَّ َرِبِّ نَمٛمِلٌّ  ۚ  َوََمـ ؾَمَ٘مَر هَم١مِٞمَّ

 (﴾.22ىَمِريٌؿ )

أرشؾ افرشؾ وإٔزل افُتٛ وذع افؼائع, ٓختٌٚر افْٚس مـ افذي و

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: ينُر افًّْٜ ؾٔوٚظٍٓٚ فف ويزيدهٚ ظِٔٓٚ, 

 (.رومـ يٍُر اهلل يَِك افٌ *ومـ ينُر اهلل يَِك ادزيد)

يُمقا , افًّْٜ ؿد تًِٛ مْف, ؿٚل تًٚػ: ومـ يٍُره   ـَ زَمدَّ ْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي ﴿َأََل

ٌََقاِر )ٞمِ    .﴾ۚ  ( صَمَٜمٛمََّؿ َيِْمَٙمْقَْن٣َم 7٥ْٔمَٚم٦َم اهللِ ىُمْٖمًرا َوَأضَمٙمهقا وَمْقََمُٜمْؿ َداَر ايْم

ؾًذ اإلًٕٚن أن يُقن صٚـرا هلل بًِٕٚف حٚفف ومَٚفف, ٕن افنُر فٔس  

, ـام ييْف مجٚهر افْٚس بؾ افنُر يُقن هلل بٚفَِٛ افًِٚن مَهقرًا ظذ

اشتُٕٜٚ وخوقظٚ ويُقن بٚفًِٚن ذـرا وثْٚء, ويُقن بٚجلقارح إَٔٚدا 

يَقم افِٔؾ حتك تتٍىر ؿدمٚه ؿٔؾ فف, ط واشتًالمٚ, وفذفؽ ـٚن افٌْل 

ًٌْدا ؾَمُ٘مقًرا»ؿٚل:   .متٍؼ ظِٔف ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ  شَأهَمال َأىُمقُن فَم
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 ٜ.ٚفنُقر هق افذي يًخر جقارحف ذم ضٚظٜ اهلل, ومروؾ

ومـ أصٓر وأطٓر ضرق احلّد وافنُر: افًِٚن. أن يُقن هجل افًٌد,  

, ؾام إٔٝ ؾٔف مـ اخلر ؾٓق ؾوِف تًٚػ, ؿٚل تًٚػ: احلّد هلل وافنُر هلل

ـْ َأضَمدٍ  ُتُف ََم٣م َزىَمكَٰ َِمٛمُ٘مؿ َمِّ َٓ هَمّْمُؾ اهلِل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرَْحَ َـّ اهلَل  ﴿َويَمْق
َأزَمًدا َويَمَٰ٘مِ

 (﴾.79َواهلُل ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمٌؿ ) ۚ  ُيَزىمِّل ََمـ َيَُم٣مُء 

ِلِّ ؾومـ محد اهلل وصُره صُر مـ أحًـ إفٔؽ,  ـِ افٌَّْ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َظ ًَ

َٓ »َؿَٚل: ط  ـْ   . أخرجف افسمذي  ايمٛم٣َّمسَ«  يَُمْ٘مُرُ َٓمَـْ َٓ َيُْمُ٘مُر اهللَ ََم

اهلل, يزدـؿ مـ ؾوِف, ؾٓق افنُقر ومـ صُره إٔف حٚؾيقا ظذ صُر ؾ

 ؿٚل تًٚػ: يوًػ فًٌِد احلًْٜ إػ ظؼ أمثٚهلٚ إػ شًٌٜ مٚئٜ وًػ,

ٌَْع ؽَمٛم٣َمزمَِؾ دِم  ٌََت٦ْم ؽَم ٥ٌٍَّم َأٞم ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلِل ىَمَٚمَثِؾ ضَم ـَ ُيٛمِٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ َثُؾ ايمَِّذي ﴿َمَّ

٥ٌٍَّم  ٣مَئ٥ُم ضَم ٌَُٙم٥ٍم َمِّ  َواهللُ َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ  ۚ  اهللُ ُيَّم٣مفِمُػ ظمَِـ َيَُم٣مُء وَ  ۚ  ىُمؾِّ ؽُمٛم

ؿٚل  . ؾًّٔؾ افًٌد افًّؾ افًٔر وينُره اهلل ظِٔف, ويوٚظػ فف,(﴾7٥9)

ا  : تًٚػ ٣َّم َرَزوْمٛم٣َمُهْؿ ِهًّ اَلَة َوَأٞمَٖمُٗمقا ِِم ـَ َيْتُٙمقَن ىمَِت٣مَب اهللِ َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمَّ ﴿إِنَّ ايمَِّذي

ٌُقَر ) َوفَماَلٞمَِٝم٥ًم َيْرصُمقنَ  ٣مَرًة يمَّـ سَم ـ هَمّْمٙمِِف 71َِتَ َٝمُٜمْؿ ُأصُمقَرُهْؿ َوَيِزيَدُهؿ َمِّ ( يمُِٝمَقهمِّ

ُف نَمُٖمقٌر ؾَمُ٘مقٌر ) ؾٚشّف افنُقر ؾتخِؼ هبذا اخلِؼ, واتهػ بف  (﴾،22إِٞمَّ

فَْمعَمَٰ ، ؾٕ٘ف صٍٜ ـامل ومدح ْٕ ٌء  ،﴾ۚ  ﴿َوهللِِ اظمََْثُؾ ا َوُهَق  ۚ  ﴿يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِِف يَشْ

ٌَِِمغُم ) ِٚمٝمُع ايْم ًَّ  (﴾ 99ايم
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بزواهلٚ وذهٚب برـتٓٚ, وحهقل ضرهٚ, ومٚ  يٗذنبْٔام ـٍران افًْؿ 

, ريـ, وؿًٝ ؿِقهبؿ إٓ بًدم صُرهؿدمدم اهلل ظز وجؾ ظذ افُٚؾ

 .وخوقظٓؿ هلل

٘ذ امتـ اهلل ظِٔٓؿ بٚدٚل وافقفد وافؤًٚت وؽر ذفؽ, ًٌٕقهٚ إػ ؾ

َم ُأوسمِٝمُتُف فَمعَمَٰ فِمْٙمٍؿ ز وجؾ ظـ ؿٚرون: إًٍٔٓؿ ـام ؿٚل اهلل ظ ﴿وَم٣مَل إِٞمَّ

 فِمٛمِدي﴾. 

 صَمٛمََّتفُ  َوَدطَمَؾ }: أخز اهلل ظز وجؾ ظـ صٚحٛ اجلْٜ ؿ ـامهل وظذ ؾوؾ

ٌ  َوُهقَ  فِ  ـَم٣مَِل ًِ ـه  ََم٣م وَم٣مَل  يمِٛمَْٖم ـه  َوََم٣م( 2٦) َأزَمًدا َهِذهِ  سَمٌِٝمَد  َأنْ  َأـُم ٣مفَم٥مَ  َأـُم ًَّ  وَم٣مئَِٚم٥مً  ايم

ـْ  صَِمَدنَّ  َرِبِّ  إلَِم  ُرِدْدُت  َويَمئِ ا َٕ ٣ًٌم َِمٛمَْٜم٣م طَمغْمً ٌُفُ  يَمفُ  وَم٣مَل ( 2٥) َُمٛمَْٗمَٙم  َوُهقَ  َص٣مضِم

ـْ  طَمَٙمَٗمَؽ  زم٣ِميمَِّذي َأىَمَٖمْرَت  ُُي٣َمِوُرهُ  ـْ  شُمؿَّ  سُمَراٍب  َِم اكَ  شُمؿَّ  ُٞمْْمَٖم٥مٍ  َِم ( 22) َرصُماًل  ؽَمقَّ

َٓ  َرِبِّ  اهلل ُهقَ  يَم٘مِٛم٣َّم كُ  َو َٓ ( 2٥) َأضَمًدا زمَِرِبِّ  ُأِْشِ  ََم٣م وُمْٙم٦َم  صَمٛمََّتَؽ  َدطَمْٙم٦َم  إِذْ  َويَمْق

ةَ  َٓ  اهلل ؾَم٣مءَ  َّٓ  وُمقَّ ًٓ  َِمٛمَْؽ  َأوَمؾَّ  َأَٞم٣م سَمَرنِ  إِنْ  ٣مهللزمِ  إِ ك( 21) َوَويَمًدا ََم٣م ًَ  َأنْ  َرِبِّ  هَمَٔم

ا ُي٠ْمسمكَِمِ  ـْ  طَمغْمً ٣ٌَمًٞم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيْرؽِمَؾ  صَمٛمَّتَِؽ  َِم ًْ ـَ  ضُم َمءِ  َِم ًَّ  َزيَمًٗم٣م َصِٔمٝمًدا هَمُتِْمٌَِح  ايم

ـْ  نَمْقًرا ََم٣مُؤَه٣م ُيِْمٌَِح  َأوْ ( 22) َتْمِٝمعَ  هَمَٙم ًْ ٣ًٌم يَمفُ  سَم  زمَِثَٚمِرهِ  َوُأضِمٝمطَ ( 29) ؿَمَٙم

ٌََح  ْٝمفِ  ُيَٗمٙم٤ُِّم  هَمَٟمْص  َوَيُٗمقُل  فُمُروؾِمَٜم٣م فَمعَم  طَم٣مِوَي٥مٌ  َوِهلَ  همِٝمَٜم٣م َأْٞمَٖمَؼ  ََم٣م فَمعَم  ىَمٖمَّ

ْ  َي٣ميَمْٝمتَٛمِل كْ  ََل ْ ( 27) َأضَمًدا زمَِرِبِّ  ُأِْشِ ـْ  َوََل وَٞمفُ  همَِئ٥مٌ  يَمفُ  سَمُ٘م ـْ  َيٛمٌُْمُ  َوََم٣م اهلل ُدونِ  َِم

ا ىَم٣منَ  أوفئؽ ظذ , وؿد دمدم اهلل ظز وجؾ [ 21 - 13: افُٓػ] {َُمٛمَْتٌِمً
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 افذيـ ًٌٕقا افًّْٜ ًٍٕٕٓؿ ـام ذم احلديٞ افثالثٜ افذيـ مـ بْل إهائٔؾ

َّٕفُ  ؾًـ أيب هريرة  عَ  َأ ِّ ِلَّ  َش ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ ََِّؿ, َظ قُل  َوَش َُ  شَماَلشَم٥مً  إِنَّ  ": َي

ائِٝمَؾ  زَمٛمِل دِم  ٌَْتٙمِٝمَُٜمْؿ، َأنْ  اهللُ هَمَٟمَرادَ  َوَأفْمَٚمك، َوَأوْمَرَع، َأزْمَرَص،: إِْهَ ٌََٔم٧َم  َي  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم

زَْمَرَص،  هَمَٟمسَمك ََمَٙمً٘م٣م، ْٕ ءٍ  َأيه : هَمَٗم٣مَل  ا ، يَمْقنٌ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤مه  يَشْ ـٌ ًَ  َوصِمْٙمٌد  ضَم

، ـٌ ًَ َحفُ : وَم٣مَل  ايمٛم٣َّمُس، وَمِذَرِن  وَمْد  ايمَِّذي فَمٛمِّل َوَيْذَه٤ُم  ضَم ًَ  فَمٛمْفُ  هَمَذَه٤َم  هَمَٚم

ٛم٣ًم يَمْقًٞم٣م َوُأفْمْمِلَ  وَمَذُرُه، ًَ ٛم٣ًم، َوصِمْٙمًدا ضَم ًَ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤مه  اظْم٣َملِ  هَمَٟميه : وَم٣مَل  ضَم

زمُِؾ  ٌََٗمُر، وَم٣مَل  َأوْ  - اإْلِ َّٓ  - إؽِْمَح٣مُق  ؾَمؽَّ  ايْم زَْمَرَص، َأنَّ  إِ ْٕ وَْمَرَع، َأوِ  ا ْٕ  وَم٣مَل  ا

٣م زمُِؾ،: َأضَمُدُُهَ طَمرُ  َووَم٣مَل  اإْلِ ْٔ ٌََٗمُر،: ا اَء، َٞم٣موَم٥مً  هَمُٟمفْمْمِلَ : وَم٣مَل  ايْم  زَم٣مَركَ : هَمَٗم٣مَل  فُممَمَ

وَْمَرَع، هَمٟمَسَمك: وَم٣مَل  همِٝمَٜم٣م، يَمَؽ  اهللُ ْٕ ءٍ  َأيه : هَمَٗم٣مَل  ا  ؾَمَٔمرٌ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤مه  يَشْ

ـٌ  ًَ َحفُ : وَم٣مَل  ايمٛم٣َّمُس، وَمِذَرِن  وَمْد  ايمَِّذي َهَذا فَمٛمِّل َوَيْذَه٤ُم  ضَم ًَ  فَمٛمُْف، هَمَذَه٤َم  هَمَٚم

ٛم٣ًم، ؾَمَٔمًرا َوُأفْمْمِلَ  ًَ ٌََٗمُر،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤مه  اظم٣َْملِ  هَمَٟميه : وَم٣مَل  ضَم  زَمَٗمَرةً  هَمُٟمفْمْمِلَ  ايْم

فَْمَٚمك، هَمَٟمسَمك: وَم٣مَل  همِٝمَٜم٣م، َؽ يمَ  اهللُ زَم٣مَركَ : هَمَٗم٣مَل  ضَم٣مَِماًل، ْٕ ءٍ  َأيه : هَمَٗم٣مَل  ا  َأضَم٤مه  يَشْ

ي، إرَِمَّ  اهللُ َيُردَّ  َأنْ : وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َحفُ : وَم٣مَل  ايمٛم٣َّمَس، زمِفِ  هَمُٟمزْمٌِمَ  زَمٌَمِ ًَ  اهللُ  هَمَردَّ  هَمَٚم

ُه، إيَِمْٝمفِ   َوايمًِدا، ؾَم٣مةً  هَمُٟمفْمْمِلَ  ايْمَٕمٛمَُؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمَؽ؟ َأضَم٤مه  اظم٣َْملِ  هَمَٟميه : وَم٣مَل  زَمٌَمَ

َذا هَمَ٘م٣منَ : وَم٣مَل  َهَذا، َوَويمََّد  َهَذانِ  هَمُٟمْٞمت٨َِم  ـَ  َوادٍ  َِلَ زمِِؾ، َِم َذا اإْلِ ـَ  َوادٍ  َوَِلَ ٌََٗمِر، َِم  ايْم

َذا ـَ  َوادٍ  َوَِلَ فُ  شُمؿَّ : وَم٣مَل  ايْمَٕمٛمَِؿ، َِم زَْمَرَص  َأسَمك إِٞمَّ ْٕ  َرصُمٌؾ : هَمَٗم٣مَل  َوَهْٝمئَتِِف، ُصقَرسمِفِ  دِم  ا

٘مكٌِم، ًْ ٣ٌَمُل  ِِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  وَمدِ  َِم
َّٓ  ايْمَٝمْقمَ  رِم  زَماَلغَ  هَماَل  ؽَمَٖمِري، دِم  اْْلِ  زمَِؽ، شُمؿَّ  زم٣ِمهللِ إِ
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ْقنَ  َأفْمَْم٣مكَ  زم٣ِميمَِّذي َأؽْمَٟميُمَؽ  ، ايمٙمَّ ـَ ًَ ْٙمَد  اْْلَ ، َواجْلِ ـَ ًَ ٌَٙمَّغُ  زَمِٔمغًما، َواظم٣َْمَل  اْْلَ  فَمَٙمْٝمفِ  َأسَم

ُٗمقُق : هَمَٗم٣مَل  ؽَمَٖمِري، دِم  ْ  َأفْمِرهُمَؽ، ىَمَٟمنِّ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ىَمثغَِمٌة، اْْلُ ـْ  َأََل  َأزْمَرَص  سَمُ٘م

َم : هَمَٗم٣مَل  اهللُ؟ هَمَٟمفْمَْم٣مكَ  هَمِٗمغًما ايمٛم٣َّمُس؟ َيْٗمَذُركَ  ـْ  ىَم٣مزمًِرا اظم٣َْمَل  َهَذا َوِرشْم٦ُم  إِٞمَّ  فَم

كَ  ىَم٣مِذزًم٣م، ىُمٛم٦َْم  إِنْ : هَمَٗم٣مَل  ىَم٣مزمٍِر، َ وَْمَرعَ  َوَأسَمك: وَم٣مَل  ىُمٛم٦َْم، ََم٣م إلَِم  هللُ ا هَمَِمغمَّ ْٕ  دِم  ا

َذا، وَم٣مَل  ََم٣م َِمْثَؾ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ُصقَرسمِِف،  إِنْ : هَمَٗم٣مَل  َهَذا، فَمعَم  َردَّ  ََم٣م َِمْثَؾ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَردَّ  َِلَ

كَ  ىَم٣مِذزًم٣م ىُمٛم٦َْم  َ فَْمَٚمك َوَأسَمك: وَم٣مَل  ىُمٛم٦َْم، ََم٣م إلَِم  اهللُ هَمَِمغمَّ ْٕ  َوَهْٝمئَتِِف، ُصقَرسمِفِ  دِم  ا

٘مكِمٌ  َرصُمٌؾ : هَمَٗم٣مَل  ًْ ـُ  َِم ٣ٌَمُل  ِِبَ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم  ؽَمٌِٝمٍؾ، َوازْم
 رِم  زَماَلغَ  هَماَل  ؽَمَٖمِري، دِم  اْْلِ

َّٓ  ايْمَٝمْقمَ  َك، فَمَٙمْٝمَؽ  َردَّ  زم٣ِميمَِّذي َأؽْمَٟميُمَؽ  زمَِؽ، شُمؿَّ  زم٣ِمهللِ، إِ ٌَٙمَّغُ  ؾَم٣مةً  زَمٌَمَ ٣م َأسَم  دِم  هِبَ

ي، إرَِمَّ  اهللُ هَمَردَّ  َأفْمَٚمك ىُمٛم٦ُْم  وَمْد : هَمَٗم٣مَل  ؽَمَٖمِري،  ََم٣م َوَدعْ  ؾِمْئ٦َم، ََم٣م هَمُخْذ  زَمٌَمِ

ْؽ : هَمَٗم٣مَل  ،اهلل َأطَمْذسَمفُ  ؾَمْٝمًئ٣م ايْمَٝمْقمَ  َأصْمَٜمُدكَ  َٓ  هَمَقاهللِ ؾِمْئ٦َم، ًِ َم  ََم٣ميَمَؽ، َأَْم  هَم١مِٞمَّ

ٌَْٝمَؽ  فَمعَم  َوؽُمِخطَ  فَمٛمَْؽ  ُرِِضَ  هَمَٗمْد  ازْمُتٙمِٝمُتْؿ،  . أخرجف مًِؿ " َص٣مضِم

 [772٥:ص]

ؾ٘ذا أردت دوام افًّْٜ ؾٚصُرهٚ وإذا تًجِٝ زواهلٚ ؾال أهع مـ 

٣م زَمَٙمْقَٞم٣مُهْؿ ىَمَم زَمَٙمْقَٞم٣م ـٍراهنٚ, ـام ذـر اهلل ظز وجؾ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ,  ﴿إِٞمَّ

َُمٛمََّٜم٣م َُمِْمٌِِحكَم ) ُٚمقا يَمَٝمٌْمِ ًَ ٛم٥َِّم إِْذ َأوْم َتْثٛمُقَن )92َأْصَح٣مَب اجْلَ ًْ َٓ َي ( 9٥( َو

َؽ َوُهْؿ َٞم٣مئُِٚمقَن ) زمِّ ـ رَّ يِؿ )91هَمَْم٣مَف فَمَٙمْٝمَٜم٣م ؿَم٣مئٌِػ َمِّ ِ ٌََح٦ْم ىَم٣ميمٌمَّ ( 72( هَمَٟمْص

 (77( َأِن انْمُدوا فَمعَمَٰ ضَمْرشمُِ٘مْؿ إِن ىُمٛمُتْؿ َص٣مِرَِمكَم )79هَمَتٛم٣َمَدْوا َُمِْمٌِِحكَم )
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٘مكٌِم )72هَم٣مٞمَْمَٙمُٗمقا َوُهْؿ َيَتَخ٣مهَمُتقَن ) ًْ َّٓ َيْدطُمَٙمٛمََّٜم٣م ايْمَٝمْقَم فَمَٙمْٝمُ٘مؿ َمِّ ( 72( َأن 

ـَ ) ٣م يَمَّم٣ميمهقَن )7٦َونَمَدْوا فَمعَمَٰ ضَمْرٍد وَم٣مِدِري ـُ  ( زَمْؾ 7٥( هَمَٙممَّ َرَأْوَه٣م وَم٣ميُمقا إِٞمَّ َٞمْح

ٌُِّحقَن )72حَمُْروَُمقَن ) ًَ َٓ سُم ٌَْح٣مَن 7٥( وَم٣مَل َأْوؽَمُْمُٜمْؿ َأََلْ َأوُمؾ يمَُّ٘مْؿ يَمْق ( وَم٣ميُمقا ؽُم

٣م ىُمٛم٣َّم ـَم٣مظمكَِِم ) ٛم٣َم إِٞمَّ ٌََؾ زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَمَٰ زَمْٔمٍض َيَتاَلَوَُمقَن )71َرزمِّ ( وَم٣ميُمقا َي٣م 22( هَمَٟموْم

٣م ىُمٛم٣َّم ؿَم٣منِمكَم﴾.  َوْيَٙمٛم٣َم إِٞمَّ

 .ٌٔٚن وظدم صُر افًْؿ شٌٛ فزواهلٚ ٚفىؾ

ِلِّ  افنُر مٚ أخرجف مًِؿ ذم بٚبو ـِ افٌَّْ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َظ زَمْٝمٛم٣َم : »َؿَٚل ط َظ

ك  ِٚمَع َصْقسًم٣م دِم ؽَمَح٣مزَم٥ٍم: اؽْمِؼ ضَمِديَٗم٥َم هُماَلٍن، هَمَتٛمَحَّ ًَ َْرِض، هَم ْٕ ـَ ا َرصُمٌؾ زمَِٖماَلٍة َِم

َح٣مُب،  هَمَٟمهْمَرَغ ََم٣مءَ  ًَّ اِج وَمِد َذيمَِؽ ايم َ ـْ سمِْٙمَؽ ايمممِّ صَم٥ٌم َِم ٍة، هَم١مَِذا َِشْ ُه دِم ضَمرَّ

ُل  ُف، هَمَتَتٌََّع اظم٣َْمَء، هَم١مَِذا َرصُمٌؾ وَم٣مئٌِؿ دِم ضَمِديَٗمتِِف ُُيَقِّ ٦ٌَْم َذيمَِؽ اظم٣َْمَء ىُمٙمَّ اؽْمَتْقفَم

ٌَْد اهللِ ََم٣م اؽْمُٚمَؽ؟ وَم٣مَل: هُماَلٌن  َح٣مسمِِف، هَمَٗم٣مَل يَمُف: َي٣م فَم ًْ اِلؽْمِؿ ايمَِّذي يمِ  -اظم٣َْمَءزمِِٚم

َح٣مزَم٥ِم  ًَّ ـِ اؽْمِٚمل؟ هَمَٗم٣مَل: إِنِّ  -ؽَمِٚمَع دِم ايم َٟميمُٛمِل فَم ًْ َ سَم ٌَْد اهللِ َِل هَمَٗم٣مَل يَمُف: َي٣م فَم

َح٣مِب ايمَِّذي َهَذا ََم٣مُؤُه َيُٗمقُل: اؽْمِؼ ضَمِديَٗم٥َم هُماَلٍن،  ًَّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َصْقسًم٣م دِم ايم

٣م  ؽْمِٚمَؽ، هَمَم سَمِْمٛمَُع همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: َأَمَّ ُرُج َِمٛمَْٜم٣م، ِٓ إِْذ وُمْٙم٦َم َهَذا، هَم١مِنِّ َأْٞمُٓمُر إلَِم ََم٣م َُيْ

ُق زمُِثُٙمثِِف، َوآىُمُؾ َأَٞم٣م َوفِمَٝم٣مرِم شُمُٙمًث٣م، َوَأُرده همِٝمَٜم٣م شُمُٙمَثفُ   «.هَمَٟمسَمَِمدَّ
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ؾٖـرمف اهلل, هبذه افُرامٚت افًئامت, وادْزٓت افراؾًٚت ذم افدٕٔٚ ؾام 

ؾٔٓٚ مٚ ٓ ظغ رأت وٓ أذن شًّٝ وغ بٚفؽ بٚٔخرة افتل أظد اهلل فِّٗمْ

 وٓ خىر ظذ ؿِٛ بؼ.

ـِ ِشٍَْٚن َؿَٚل: وصٖن ادٗمـ ظذ افنُر وافهزؾ ِٛ ْب ْٔ َٓ َٔك ُص ـْ أيب حَيْ ًَ

، َويَمْٝمَس َذيمَِؽ : »طَؿَٚل َرُشقُل اهلل  ُف يَمُف طَمغْمٌ ـِ إِنَّ َأَْمَرُه ىُمٙمَّ فَمَج٣ًٌم َْٕمِر اظم٠ُْْمَِم

ضَمٍد إَِّٓ يمْٙمُٚم٠مْ  اُء َصػَم هم٘م٣مٞم٦ْم ِٕ اُء ؾَمَ٘مَر  وإْن أَص٣مزمتُف َْضَّ َِمـ: إِْن َأَص٣مزَمْتُف َهَّ

 . أخرجف مًِؿ  «طَمغًما يمفُ 

يّرض ؾٔحّد اهلل يًِؿ أن اهلل أراد بف خرا ـٍر افذٕقب, ورؾع 

حيّده ظذ مٚ أراده حيّده ظذ حُّتف, وينُره ويهٌٔف افٍَر وافدرجٚت, 

 صحٜ افًَؾ, إػ ؽر ذفؽ. وظذ مٚ هق ؾٔف مـ افًّْٜ, صحٜ افٌدن, 

بْٔام افُٚؾر ذم فِٔف وهنٚره وهه وجٓٚره وهق ٓ يرى هلل ًّٕٜ وٓ يرى 

هلل ظز  فف صُرا, وفذفؽ دمدم اهلل ظِٔٓؿ ذم افدٕٔٚ وأخرة, ؾُـ صٚـرا

, واظتَٚدك, مًتحيا فًئؿ ًّٕف, وجزيؾ مْْف, بَقفؽ, وؾًِؽوجؾ 

يًِؿ أن ـؾ مٚ هق وؾ٘ن هذا مـ أشٌٚب صالح افًٌد واشتَٚمتف ظذ افديـ, 

ؾًٌٌٛ ذٕقبف  وَٕصوور ؾٔف مـ خر مـ اهلل, ومٚ هق ؾٔف مـ ذ 

ـْ  َأَصَٚبَؽ  َمٚ} ومًٚصٔف ٍٜ  ِم َْ ًَ ـَ  َح ِّ ـْ  َأَصَٚبَؽ  َوَمٚ اهلل َؾ ٍٜ  ِم َِّٔئ ـْ  َش ِّ  َؾ

َؽ  ًِ ٍْ  .[57: افًْٚء] {َٕ
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 وؿد أحًـ حمّد افقراق إذ يَقل:

 إذا ـٚن صُرى ًّٕٜ اهلل ًّٕٜ ** ظعَّ فف ذم مثِٓٚ جيٛ افنُر

 ؾُٔػ بِقغ افنُر إٓ بٍوِف**وإن ضٚفٝ إيٚم وإَض افًّر

ًٚ أشقؿٓٚ إن صٚء اهلل,  وًٕٖل اهلل فْٚ وفُؿ افتقؾٔؼ  وؿد ؿِٝ ذم ذفؽ أبٔٚت

 وافًداد

 هلل رب افًٚدغ.واحلّد 
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 1الصمت والكالم :التاسع مجلسال

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده 

 ٓ ذيؽ فف, وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف.

 أمٚ بًد:

 ظـ أمريـ مّٓغ8 مهٚ: افهّٝ وافُالم. ذم هذا ادجِس ٕتُِؿ

َٓ }ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ْٚمعَ  إِنَّ  فِمْٙمؿٌ  زمِفِ  يَمَؽ  يَمْٝمَس  ََم٣م سَمْٗمُػ  َو ًَّ ٌٌََمَ  ايم  َوايْم

ًٓ  فَمٛمْفُ  ىَم٣منَ  ُأويَمئَِؽ  ىُمؾه  َوايْمُٖم٠َمادَ  ُئق ًْ  َووُمْؾ }, وؿٚل تًٚػ: [14: اإلهاء] {ََم

َم  ًٓ  ََلُ  . [01: اإلهاء] {ىَمِريًم  وَمْق

ـْ َرُشقِل اهللِ و ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة رِض اهلل ظْف َظ ـُ »َؿَٚل: ط َظ ـْ ىَم٣مَن ُي٠ْمَِم ََم

ا َأْو يمَِٝمِْمُٚم٦ْم   .متٍؼ ظِٔف «زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر، هَمْٙمَٝمُٗمْؾ طَمغْمً

دل احلديٞ ظذ أن اإلًٕٚن يٌٌْل أن يًخر فًٕٚف بٚفُالم ادّدوح,  

ادَرب إػ اهلل ظز وجؾ, إػ افذـر وافدظٚء وؿراءة افَرآن, وإمر 

                                                           
1

 .1٤٤1 لعام/  رمضان من/  عشر الحادي فيهذا المجلس  كان 
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أبٚحف ذظف وبٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر, وبذل افْهٔحٜ, وؽر ذفؽ ممٚ 

 اهلل ظز وجؾ.

 :(110: ص) ذم إذـٚرؿٚل افْقوي 

ِّػ فُّؾ  إٔف اظِؿ َٕف حيٍظَ  أن مُ  تيٓرُ  ـالمًٚ  إٓ افُالم مجٔع ظـ فًٚ

ف افُالمُ  اشتقى ومتك ؾٔف, ادهِحٜ ـُ  اإِلمًٚك ؾٚفًّْٜ ادهِحٜ, ذم وتر

 ؽٚفٛ أو ـثر هذا بؾ مُروه, أو حرام إػ ادٌٚح افُالم يْجرّ  ؿد ٕٕف ظْف,

 .رء يًدهلٚ ٓ وافًالمٜ افًٚدة, ذم

 ظْف اهلل رِض هريرة أيب ظـ " ومًِؿ افٌخٚري صحٔحل " ذم ورويْٚ

 أطِمرِ  َوايمَٝمْقمِ  ٣مهللزم ي٠مَمـ ىم٣من َمـ ": ؿٚل( وشِؿ ظِٔف اهلل صذ) افٌْل ظـ

 .  " يمَِٝمِْمُٚم٦ْم  أوْ  طَمغْماً  هَمْٙمَٝمُٗمْؾ 

 أن يٌٌْل ٓ إٔف ذم سي  ّٕص  صحتف ظذ ادتٍؼ احلديٞ ؾٓذا: ؿِٝ

 صّؽ  ومتك مهِحتف, فف طٓرت افذي وهق خرًا, افُالم ـٚن إذا إٓ يتُِؿ

 .يتُِؿ ؾال ادهِحٜ طٓقر ذم

 ؿٌؾ يٍُر أن ؾًِٔف افُالم أراد إذا: اهلل رمحف افنٚؾًل اإِلمٚم ؿٚل وؿد

َِّؿ, ادهِحٜ طٓرت ؾ٘ن ـالمف,  إتٓك .تيٓر حتك يتُِؿ ل صؽَّ  وإن تُ

« ْٝ ُّ َْٔه
اهلل  ؿٚلإن افهّٝ شٌٛ فًِالمٜ مـ مًرة افًِٚن, إذ , شَأْو فِ

ًٓ ؽَمِديًدا )ظز وجؾ:  ـَ آََمٛمُقا اسمَُّٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْق ٣م ايمَِّذي َ ٖمر ؾ (﴾.22﴿َي٣م َأَيه
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 ـاموشداد ؾ٘ن ؾٚفهّٝ بّالزمٜ افَقل افًديد, ادقاؾؼ فَِرآن وافًْٜ, 

 بًوٓؿ:  ؿٚل

 ِمٚمتؽ فمـ نمغم ايمًداد ؽمدادهم **إذا َل َتد ومقٓ ؽمديدا سمٗمقيمف

ؿٌِف وفًٕٚف, ؾٌهالح افَِٛ صالح افيٚهر وافٌٚضـ,  بٖصٌريف وادرء

, وـؿ مـ إًٕٚن رؾًف اهلل افدرجٚت آلوبهالح افًِٚن اشتَٚمٜ احلٚل واد

ذم افدرـٚت افًٍذ بُالمف, ظـ باِلل  صٚرافًذ بُالمف, وـؿ مـ إًٕٚن 

 احلٚرِث ادُزينِّ أنَّ َرُشقَل اهلل 
ـِ صُمَؾ يمَٝمَتَ٘مٙمَّؿُ »ؿَٚل: ط ب ـْ  إنَّ ايمرَّ زم٣ميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َِم

ٌُْٙمَغ ََم٣م زمَٙمَٕم٦ْم يْ٘مُت٤ُم اهلل يَمُف ِرْوَقاَٞمُف إلَِم َيْقِم  ـه أْن سَم ِرْوقاِن اهللِ سَمٔم٣ملم ََم٣م ىَم٣مَن َيُٓم

ٌُْٙمَغ يْ٘مُت٤ُم  ـه أْن سَم ـْ ؽَمَخِط اهلل ََم٣م ىَم٣مَن يُٓم ُؿ زم٣ميمَ٘مٙمِٚم٥ِم َِم صُمَؾ يَمَٝمَتَ٘مٙمَّ يْٙمَٗم٣مُه، َوإنَّ ايمرَّ

 ش.َيِقي هَب٣م دم صَمَٜمٛمَّؿ: »وذم بًوٓٚ« ُف إلَِم َيْقِم يْٙمَٗم٣مهُ اهللَ يَمُف هَب٣م ؽَمَخْمَ 

 . "فًٕٚؽ حهٕٚؽ إن صْتف صٕٚؽ وإن أهْتف هٕٚؽ"وذم ؿٚل افًٚمٜ:  

َؽ َي٣مَُمَٔم٣مُذ، َوَهْؾ َيُ٘م٤مه ايمٛم٣َّمَس دِم » :مًٚذ  وذم حديٞ شَم٘مَِٙمْتَؽ ُأَمه

ٛمَتِِٜمؿْ » -َأو َؿَٚل: َظَذ َمَِْٚخِرِهؿْ - «ايمٛم٣َّمِر فَمعَم ُوصُمقِهِٜمؿْ 
ًِ رواه ش إَِّٓ ضَمَِم٣مئُِد َأيم

 . ( 0414)افسمذي 

ُٝ  ظـ ادٌرة بـ صًٌٜ و ًْ
ِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

قُل  َُ ٠َمالِ  َوىَمْثَرةَ  اظْم٣َمِل، َوإَِو٣مفَم٥مَ  َووَم٣مَل، وِمٝمَؾ : يَمُ٘مؿْ  ىَمِرهَ  اهللَ إِنَّ  ": َي ًه  " ايم

 أخرجف أمحد .
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توّـ افٌٌٜٔ وافّّْٜٔ ربام وافيـ, وـالم  سٕٕف ـالم مٌْل ظذ احلد 

 .وافٌٓٝ

َٚل: ط َوُشِئَؾ     ََ َر َؾ َس افَّْٚ َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افَّْٚ ـْ ـْ َأ أخرجف  «ايْمَٖمُؿ َوايْمَٖمْرُج »َظ

وافٍرج بٚفزٕٚ  . افٍؿ بُالمف ؾٔام ٓ ئًْف وافٌٚضؾ, وبٖـِف فِحرامافسمذي

 وٕحقه.

ِلَّ    َأنَّ افٌَّْ
ِٝ ِٚم ـِ افهَّ ٌََٚدَة ْب ـْ ُظ ُ٘مْؿ »َؿَٚل: ط وَظ ًِ ـْ َأْٞمُٖم اْوَٚمٛمُقا لِم ؽِمت٣ًّم َِم

ٛم٥َّمَ  ـْ يَمُ٘مُؿ اجْلَ شْمُتؿْ »وذـر مْٓٚ:  «َأْوَٚم  .أخرجف أمحد وؽره «اْصُدوُمقا إَِذا ضَمدَّ

 .ذم ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ ففؾٚفتُـ صٚدؿٚ ذم ؿقفؽ, ومًخرا 

 مـ افذـر وافدظٚء وؿراءة افَرآن, ومٚ تَدم ذـره .

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 مـ مْىؼ ذم ؽر حْٔف** وافهّٝ أفٔؼ بٚفٍتك

 .إػ مروٚة اهلل ؾٚفهّٝ أفٔؼ يٗديؾ٘ذا ل يُـ ـالمؽ 

أمٚ إذا ـٚن افُالم حرام ؾٚفهّٝ واجٛ, وٓ يسج  وأؾوؾ مْف 

افُالم ظذ افهّٝ إٓ إذا ـٚن ذم بٚب إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر 

اهلل ظز وجؾ, وحيٌف اهلل ظز  حيٌفوافْهٔحٜ وافذـر وافدظٚء وؽر ذفؽ ممٚ 

 .ويَرب إفٔف  وجؾ
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ٚل اهلل ظز ؿظِٔؽ , ومَٔد مٚ إذا ـٚن افُالم ظذ ؽر ذفؽ ؾٓق مًىر ؾٖ

َّٓ يَمَدْيِف َروِمٝم٤ٌم فَمتِٝمٌد ) وجؾ: ٣م َيْٙمِٖمُظ َِمـ وَمْقٍل إِ رؿٔٛ ظـ ئّْف,  (﴾.9٥﴿َمَّ

 .ًٕٖل اهلل افًالمٜ وافًٚؾٜٔ, ٚره, يرؿٌٚن مجٔع أظامفف وأؿقاففوظتٔد ظـ يً

ؾًذ اإلًٕٚن أن يراؿٛ اهلل ظز وجؾ ذم ـالمف وصّتف, ـام إٔؽ تتًٌد هلل 

وافهٔٚم وافَٔٚم واحلٟ وؽر ذفؽ مـ افٍوٚئؾ ظز وجؾ بٚفهالة 

مؽ وصّتؽ. ومـ ؿؾَّ ـالمف ؿؾ وإرـٚن ـذفؽ تًٌد هلل ظز وجؾ بُال

 ه.ٗه ومـ ـثر ـالمف ـثر خىٗخى

ـْ ظّر بـ ظٌد افًزيز رمحف اهلل إٔف ؿٚل: ويروى ظـ  اَلَمفُ  َظدَّ  َم ـْ  ـَ  ِم

ِِفِ  َّ اَلُمفُ  َؿؾَّ  َظ فُ  َٓ  ؾِٔاَم  ـَ ًُ ٍَ  .افهّٝ ذم( 41: ص) افدٕٔٚ أيب ابـرجف أخ شَيْْ

إذا تُِؿ تُِؿ ؾُٚن أحًـ افْٚس ذم هذا افٌٚب, ط افٌْل ؿد ـٚن و

 ثالثٚ أي بٚخلر وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر وافتًِٔؿ. 

وـٚن بًٔدا ظـ ؾوقل افُالم, ـام إٔف ـٚن بًٔدا ظـ ؾوقل افؼاب 

وافىًٚم, وإٕام ـٚن مالزمٚ ٕحًـ إحقال وإؿقال, ؾِْتٖشك وفَْتدي 

 بف, فًؾ اهلل ظز وجؾ أن يُرمْٚ أن ٕحؼ ذم زمرتف, وأن ُٕقن ظذ ضريَتف. 

شٔام مع وؿد ـثر افُالم ذم هذه إيٚم وؿؾَّ افهّٝ إٓ مـ رحؿ اهلل, ٓ

ه ؿ فُـ ؿؾَّ مـ يتُِؿ بٚحلؼ ويْكوجقد وشٚئؾ افتقاصؾ, ؾُؾ يتُِ
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 , ؾال تتُِؿ وتْؼ إٓ مٚ ترجقا خره, وإٓ ؾٚفهّٝ زيـ,ٔفويدظقا إف

 .ؾوٜ ؾٚفًُقت مـ ذهٛمـ إذا ـٚن افُالم  ؾٍل ادثؾ:  وافُالم صغ,

: اذب  صٚة وأتْٔل بٖحًـ مٚ ؾٔٓٚ, وؿٔؾ بٖن شٔد فَامن احلُٔؿ ؿٚل فف

ؾآتف بٚفَِٛ وافًِٚن ثؿ ؿٚل فف: اذب  صٚة وأتْل بٖشقئ مٚ ؾٔٓٚ ؾٖتٚه 

بٚفَِٛ وافًِٚن ؾًجٛ مْف وؿٚل فف ضٌِٝ مْؽ أن تذب  صٚة وتٖت 

بٖحًـ مٚ ؾٔٓٚ ؾٖتٔٝ بٚفَِٛ وافًِٚن وشٖفتؽ أن تٖت بٖشقئ مٚ ؾٔٓٚ 

 صالحف وؾًٚده. أي ًٕٚن بٌَِف وفًٕٚف ؾٖتٔٝ بٚفَِٛ وافًِٚن ؿٚل: إٕام اإل

وـؿ مـ إًٕٚن يُقن صٚمتٚ وجيِف مـ يراه ؾ٘ذا مٚ تُِؿ ظرف َٕهف. 

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

تك فًِٚنُ  ٍَ َِؿْ  ** ُؾٗاُدهُ  َوِٕهٌػ  ِْٕهٌػ  اف ٌَْؼ  َؾ ِّحؿِ  ُصقَرةُ  إّٓ  َي  وافّدمِ  اف

ـٍ  ِٚئ ـَ ـْ  َتَرى َو ٍٝ  ِم ٌٛ  َفَؽ  َشٚـِ َج ًْ ُهفُ  َأوْ  ِزَيَٚدُتفُ  ** ُم َْ ُِّؿِ  ذِم  َٕ َُ  افتَّ

ًـ أيب هريرة ؾ, افًذ ؾنٖن افًِٚن ظئؿ, ربام ترؾع فؽ بف افدرجٚت

ـَ َأَتْقا َرشقَل اهللِ  ِٚجِري َٓ َراَء اُد ََ َٛ َأْهُؾ طرِض اهلل ظْف أنَّ ُؾ , َؾَٚفقا: َذَه

ِٔؿ, َؾََٚل  َِ ِٔؿ ادُ ًِ َذ, َوافَّْ ًُ َرَجِٚت اف ُثقِر بٚفدَّ ُِّقَن  «َذاَك؟ َوَم٣م: »افدُّ ؿٚفقا: ُيَه

 َٓ قَن َو َُ تِ ًْ ُق, َوُي َتَهدَّ َٕ  َٓ ُؿقَن َو َُٕهقُم, َوَيَتَهدَّ , َوَيُهقُمقَن ـام  َُٕهعِّ ـام 

تُِؼ, َؾََٚل َرشقَل اهللِ  ًْ ٌََٗمُ٘مْؿ »ط: ُٕ ُٚمُ٘مْؿ ؾمٝمًئ٣م سُمْدِرىُمقَن زمف ََمـ ؽَم َأهمال ُأفَمٙمِّ

َٓ َي٘مق ٌُِٗمقَن زمف ََمـ زَمْٔمَدىُمْؿ؟ َو ًْ َّٓ ََمـ َصٛمََع َِمْثَؾ َم٣مَوسَم  ُن َأضَمٌد َأهْمَّمَؾ َِمٛمُ٘مؿ إ
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ٌُِّحقَن،ؿٚفقا: َبَذ, يٚ َرشقُل اهللِ ؿَٚل َصٛمَْٔمُتْؿ  ًَ َٚمُدوَن، ُدزُمَر  : سُم وَن، َوََتْ ُ َوسُمَ٘مػمِّ

ةً   .متٍؼ ظِٔف  «ىُمؾِّ َصاَلٍة شَماَلشًم٣م َوشَماَلشمكَِم ََمرَّ

ـْ  , َأيِب  َظ ـْ  ًَٕٚشٚ َأنَّ  َذر  ِلِّ  َأْصَحِٚب  ِم ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ِلِّ  َؿُٚفقا َوَش  فٌَِِّْ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َٛ  اهلِل, َرُشقَل  َيٚ: َوَش ُثقرِ  َأْهُؾ  َذَه ُُجقِر, افدُّ ْٕ ُِّقنَ  بِٚ اَم  ُيَه  ـَ

, اَم  َوَيُهقُمقنَ  َُٕهعِّ ُؿقنَ  َُٕهقُم, ـَ ُوقلِ  َوَيَتَهدَّ ٍُ ْؿ, بِ  َأَويَمْٝمَس  ": َؿَٚل  َأْمَقاهِلِ

وُمقَن؟ ََم٣م يَمُ٘مؿْ  اهللُ صَمَٔمَؾ  وَمْد  دَّ ٌِٝمَح٥مٍ  زمُِ٘مؾِّ  إِنَّ  سَمِمَّ ًْ  َصَدوَم٥ًم، سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَم

ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾِّ  ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، ََتْ ـْ  َوَْنْلٌ  َصَدوَم٥ٌم، زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَأَْمرٌ  َصَدوَم٥ًم، َِتْ  فَم

ٚ َأَيِٖت  اهللِ, َرُشقَل  َيٚ: َؿُٚفقا َصَدوَم٥ٌم، َأضَمِدىُمؿْ  زُمّْمعِ  َودِم  َصَدوَم٥ٌم، َُمٛمَْ٘مرٍ  َٕ  َأَحُد

َقَتفُ  ْٓ قنُ  َص ُُ ٚ َففُ  َوَي َٓ  فَمَٙمْٝمفِ  َأىَم٣منَ  ضَمَرامٍ  دِم  َوَؤَمَٜم٣م يَمقْ  َأَرَأْيُتؿْ »: َؿَٚل  َأْجٌر؟ ؾِٔ

اَللِ  دِم  َوَؤَمَٜم٣م إَِذا هَمَ٘مَذيمَِؽ  ِوْزٌر؟ همِٝمَٜم٣م  أخرجف مًِؿ . «َأصْمرٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  اْْلَ

 .ٍرة افزرةًإػ درجٚت افُرام, وأن يُقن مع اف افًٌد رؾعٌٚفُالم يُ ؾ

ؾٚشتٌؾ فًٕٚؽ وـالمؽ ذم ٕكة ديـ اهلل, وذم مٚ ـٚن ذم هذا افنٖن  

وٓ ٕحرم ظِٔؽ افُالم ادٌٚح مع زوجؽ ووفدك وصٚحٌؽ, فُـ ادراد 

ظذ افٌٌٜٔ وافّّْٜٔ  ٚهيٖت بخر افُالم افذي يُقن مٌْ افُالم افذي ٓ

وافٌٓٝ وافُذب, افُالم افذي يٌْك ظذ افتدخؾ ؾٔام ٓ يًْل, افُالم 

 .افذي ٓ يَرب مـ اهلل ظز وجؾ, وربام بٚظد مْف
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ٖحُٚم افُالم ؾال ئِؼ بؽ أن تهّٝ ظذ ـوهُذا افهّٝ أحُٚمف  

ؿٚل ؿٚل  ؾًـ أيب شًٔد اخلدري افٌٚضؾ, إٓ إذا ظجزت ظـ ذفؽ, 

٣مٞمِِف، هَم١مِْن ََلْ » :طافٌْل  ًَ
َتْمِْع هَمٌِٙمِ ًْ ُه زمَِٝمِدِه هَم١مِْن ََلْ َي ْ ـْ َرَأى َِمٛمُْ٘مْؿ َُمٛمَْ٘مًرا هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ ََم

يَمنِ  َتْمِْع هَمٌَِٗمْٙمٌِِف، َوَذيمَِؽ َأْؤَمُػ اإْلِ ًْ  .أخرجف مًِؿ «َي

 :ـام تَدم, وظـ أيب هريرة أن تتهدق  وبٚفًِٚن تًتىٔع 

٥ٌَُم »  . «َصَدوَم٥مٌ َوايمَ٘مٙمَِٚم٥ُم ايمْمَّٝمِّ

ـ أيب هريرة أنَّ َرُشقل اهلل ؾػ اخلر إافْٚس بف دل يافًِٚن  َؿَٚل: ط ًَ

ـْ » ـْ سَمٌِٔمُف َٓ يٛمُْٗمُص ذيمَؽ َِم ـَ إصْمر َِمثُؾ ُأصمقِر َم ـْ َدفَم٣م إلَِم ُهدًى ىم٣مَن يمُف َِم ََم

 رواُه مًٌِؿ. «.ُأصُمقِرِهؿ ؾَمْٝمًئ٣م

ُ٘مُؿ اْدفُمقِن : ؿٚل تًٚػ ٚفًِٚن ترؾع حقائجؽ إػ اهلل,ب ﴿َووَم٣مَل َرزمه

٣ٌَمَديِت ؽَمٝمَ  ۚ  َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مْؿ  ـْ فِم وَن فَم َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ َي ْدطُمُٙمقَن صَمَٜمٛمََّؿ إِنَّ ايمَِّذي

ـَ   ﴾. َداطِمِري

لَّ و ب ؿَٚل: ط ٚفًِٚن تداؾع ظـ ديـ اهلل, ظـ إٔس بـ مٚفؽ, أنَّ افٌَّْ

ُ٘مؿ وأيمًٛمتُِ٘مؿ» ًِ  ؾنٖن أخرجف أبق داود, «صم٣مِهدوا اظممِمىمكَم زمٟمَمقايمُِ٘مؿ وأٞمٖم

ظذ افقجف افذي ذع اهلل وبْٔف  دـ ـٚنفُـ  ظئؿ افُالم وافهّٝ

 , وؿد ؿٔؾ: طرشقل اهلل 

 ٓ يِدؽْؽ إٕف ثًٌٚن**احٍظ فًٕٚؽ أهيٚ اإلًٕٚن
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 صٚر مَتقٓ بًٌٛ فًٕٚف**ـؿ ذم ادَٚبر مـ ؿتٔؾ فًٕٚف

 يَرب إػ ؾٚهلل اهلل ذم حٍظ هذه اجلٚرحٜ واشتٌالل ًّٕٜ افُالم ؾٔام 

اإلًٕٚن وئٍُْٚ ؿقل  بفمِؽ افًالم وإٓ ؾ٘ن افهّٝ مـ أظيؿ مٚ يًِؿ 

ْٝ ط: »افٌْل  ُّ َْٔه
ا َأْو فِ ْؾ َخْرً َُ َٔ ِْ َْٔقِم أِخِر, َؾ ـُ بِٚهللِ َواْف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  أي ش َم

بحٚفف وأضّـ فًٍْف إػ ؽر ذفؽ مـ  وأرؾؼافؼ ؾذفؽ أروح فًٍْف  ـظ

 .احلّٔدة افٍوٚئؾ واخلهٚل

 احلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1التواضع والكبر :العاشر مجلسال

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف.

 أمٚ بًد: 

َّٓ ُهَق﴾ؾَد وصػ اهلل ظز وجؾ ًٍٕف بَقفف:  َٓ إيَِمََٰف إِ  ﴿ُهَق اهللُ ايمَِّذي 

ُ﴾،وذـر مْٓٚ:  ٣ٌَّمُر اظمَُْتَ٘مػمِّ ؾٓق اجلٌٚر ذو اجلزوت, وادتُز ذو  ﴿اجْلَ

افُزيٚء, وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ـام ذم احلديٞ افَدد ظـ أيب هريرة 

: ايمِٔمزه إِزاري، وايم٘مػِْمي٣مُء ِرَدائِل، »ط: َؿَٚل: َؿَٚل رشقُل اهللِ  وَم٣مَل اهلل فمزَّ وصمؾَّ

ـْ ُيٛم٣َمزفُمٛمل دم زمُتف هَمَٚم  رواه مًِؿ.  «واضمٍد َمٛمُٜمم همَٗمْد فمذَّ

َٓر وحؼ فف أن يتُز شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾٓق افُٚمؾ ذم ذاتف, وصٍٚتف, ٓ يُ 

 ٚدِؽ مُِف, وإمر أمره. ؾٌِٛ, وٓ يُ 

وًػ وشقء خِؼ, ٕن اإلًٕٚن ٍٜ بْٔام ـٚن افُز ذم حؼ اإلًٕٚن ِو 

ؤًػ ذم ضًٌف, وحمتٚج إػ ؽره, ؾُٚن ادتًغ أن يتقاوع, ظـ أيب ُهريرة: 

َّٓ َرهَمَٔمُف اهللُ»َؿَٚل: ط َأنَّ رشقَل اهلل   رواه مًِؿ. «وََم٣م سَمَقاَوَع َأضَمٌد هلِل إِ

ؿٔؾ مًْك احلديٞ: رؾًف ذم افدٕٔٚ بثْٚء افْٚس ظِٔف, ورؾًف ذم أخرة 

 . وتقاوًف  ت جزاء ظِّفافدرجٚ

                                                           
1

 هـ1٤٤1كان هذا المجلس في الثاني عشر من رمضان/



 

 

 

 ضع والكبرالمجلس العاشر: التوا

 

[95] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ـِ مِحٍَٚر َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  َِٔٚض ْب ـْ ِظ إِنَّ اهللَ سمٔم٣ملم َأْوضَمك إرَِمَّ »ط: وَظ

َٓ َيْٖمَخَر َأضَمٌد فَمعَم َأضَمدٍ  ٌِْٕمَل َأضَمٌد فَمعَم َأضَمٍد، و َٓ َي  «.َأْن سَمَقاَؤُمقا، ضَمتَّك 

ٌِِؿ. ًْ  َأْخَرَجُف ُم

اجلٕٚٛ, وحًـ احلديٞ مع افٌر, ؾٚفتقاوع حيِّؽ ظذ فغ 

ٌٛ  ,واإلحًٚن إفٔٓؿ وافتجٚوز ظْٓؿ, ؾٓق خِؼ ظئؿ فُثر مـ  شٌ

ُيٙم٤م ؾم٣مسمف ويٖمقم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٣من ايمٛمٌل ؾَِد إخالق افًئّٜ اجلِِٜٔ اجلِّٜٔ, 

, ( ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ 04172أخرجف أمحد ) ششمقزمف وُيًػ ٞمٔمٙمف

خر افزيٜ وأؾوؾ افٌؼيٜ, يهِ  ومع إٔف وهذا يدل ظذ ظئؿ تقاوًف, 

حتٚج احتٚج افٌِـ, وَئط ثقبف إذا إًِف إذا إَىع, وحيِٛ صٚتف إذا 

 .ٜاخلٔٚض

وتنُق ظِٔف حتك يُّؾ ط وربام جٚءت اجلٚريٜ افهٌرة ؾتٖخذ بٔده  

 .  حٚجتٓٚ

ادًُغ وـٚن جيٚفس صٓٔٛ ـٚن ٓ يٖٕػ أن جيِس مع افؤًػ وو

افرومل, وبالل احلٌق وظٌد اهلل بـ مًًقد اهلذيل وذم ادديْٜ مـ أمثٚل 

اإليامن شِامن افٍٚرد, وـِٓؿ ظْده ذم ادَٚم ادًذ, ٕهنؿ أصحٚب 

 . افًّؾ افهٚف و

٦ٌُْم  ىُمَراعٍ  إلَِم  ُدفِمٝم٦ُم  َويَمقْ  يَمَٗمٌِْٙم٦ُم، ِذَراعٌ  إرَِمَّ  ُأْهِديَ  يَمقْ  " :ط ؿٚلو صََم َٕ "  
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ـْ  , ؾٍل صحٔ  مًِؿرؿٜ ؾٔجٔٛموربام دظل إػ  ٍَٕس, َظ  َدفَم٣م»: َؿَٚل  َأ

٣مٌء، همِٝمَٜم٣م زمَِٚمَروَم٥مٍ  هَمِجلءَ  ََمَٔمفُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  َرصُمٌؾ، َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ  َرؽُمقَل   ُدزمَّ

ـْ  َيْٟمىُمُؾ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَجَٔمَؾ  ٣مءِ  َذيمَِؽ  َِم زمَّ ٌُفُ  ايمده وهذا  ,شَوُئْمِج

 .مـ ظئؿ تقاوًف

افًٌر بؾ ـٚن وِس ظذ إرض ويرـٛ ظذ احلامر وافٌٌِٜ ـٚن جيو 

ـْ ؾيًتَٛ ذم ؽزوة بدر ظذ بًر واحد  ٌْدِ  ًَ ـِ  اهللِ َظ قٍد, ْب ًُ ًْ َّْٚ: َؿَٚل  َم  َيْقمَ  ـُ

ؾُّ  َبْدرٍ  ٍٜ  ـُ ًٍِر, َظَذ  َثاَلَث ٚنَ  َب , َأُبق ـَ َٜ ٌََٚب ـُ  َوَظِعُّ  ُف , َأيِب  ْب ٍٛ  اهللِ  َرُشقلِ  َزِمَٔعْ  َضٚفِ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َؿ, َظ َِّ ْٝ : َؿَٚل  َوَش َٕ ٚ ـَ ُٜ  َو ٌَ َْ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقلِ  ُظ َِ َؿ, َظ َِّ  َوَش

َٓ : َؿَٚل  ٚ ََ ـُ  َؾ ْح ِق  َٕ ّْ َٚل  َظَْْؽ, َٕ ََ َٓ  َِمٛمِّل، زمَِٟموْمَقى َأْٞمُتَم  ََم٣م ": َؾ ـِ  زمَِٟمنْمٛمَك َأَٞم٣م َو  فَم

صَْمرِ  ْٕ  .( 1721أخرجف أمحد ) " َِمٛمُْ٘مَم  ا

وهُذا أصحٚبف, أبق بُر رِض اهلل ظْف دٚ ؿٚل يل بالل وصٓٔٛ وشِامن: 

ِِّٔدِهْؿ؟ ؿٚل فف افٌْل  ِْٔخ ُؿَرْيٍش َوَش قُفقَن َهَذا فَِن َُ َي٣م َأزم٣م زَمْ٘مر، يَمٔمٙمََّؽ : »طَأَت

ٌَْتُٜمؿ؟  ٦ٌَْم َرزمََّؽ َأنْمَّم ٌَْتُٜمْؿ يَمَٗمْد َأنْمَّم ـْ ىُمٛم٦َْم َأنْمَّم
 مًِؿ .أخرجف  «يَمئِ

ِّٝ خالؾٚهتؿ وظيّٝ حمٌتٓؿ  وهُذا ـٕٚقا يتقاوًقن ًٍٕٕٓؿ ؾَ

ظتذر, ومـ ـٚن ذا شًٜ إٍٔؼ اظذ أخٔف  خىٖوزادت مُرمٚهتؿ, ؾّـ أ

وظِّٓؿ وأدهبؿ ظذ هذا اخلِؼ افًئؿ, ط وبذل وصُر, وربٚهؿ افٌْل 

جيتًّقن ذم ادًٚجد افٌْل وافٍَر وجيتًّقن ذم احلٟ بٌِٚس واحد 
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جيتًّقن ذم افًٔد ٓ ؾوؾ فًريب ظذ ظجّل وٓ ٕبٔض ظذ أشقد, إٓ و

 َد اهللِ َأسْمَٗم٣مىُمْؿ﴾. ﴿إِنَّ َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمؿٚل تًٚػ:  بٚفتَقى,

َٜ ؾًـ وأهؾ اجلْٜ هؿ أهؾ افتقاوع  ـَ  َحِٚرَث , ْب ٍٛ  اهلل َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َوْه

ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - َِ َِّؿَ  َظ َٓ ": - َوَش ٌُِّئُ٘مؿْ  َأ ٛم٥َِّم؟ زمَِٟمْهؾِ  ُأَٞم  َُمَتَّمٔمٍِّػ  َؤِمٝمٍػ  ىُمؾه  اجْلَ

فًِِّّغ, ومٚ , ؤًػ ذم ًٍٕف ويتوًػ  (0114أخرجف ابـ مٚجف )

 أحًـ تِؽ إبٔٚت:

 ظذ صٍحٚت ادٚء وهق رؾٔع. **ٓح فْٚطرٍ  تقاوع تُـ ـٚفْجؿ

 إػ ضٌَٚت اجلق وهق وؤع**وٓ تُؽ ـٚفدخٚن يًِق بًٍْف

إبِٔس , وأظيّف افتقاوع هلل, بٚفتقحٔد ؾ٘ن أصؾ يٚ هداك اهللؾتقاوع 

َّٓ إزِْمٙمِٝمَس َأزَمكَٰ ؿٚل تًٚػ: ـٍره افُز,  ـَ  ﴿إِ ـَ ايْمَ٘م٣مهمِِري َواؽْمَتْ٘مػَمَ َوىَم٣مَن َِم

(22 .﴾) 

َْرِض زمَِٕمغْمِ وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ْٕ وَن دِم ا ُ ـَ َيَتَ٘مػمَّ ـْ آَي٣ميِتَ ايمَِّذي ُف فَم ﴿ؽَمَٟمْْصِ

َّٓ ُي٠ْمَِمٛمُقا هِب٣َم﴾ ؼِّ َوإِن َيَرْوا ىُمؾَّ آَي٥ٍم   ٖظيؿ أشٌٚب ـٍر افُٚؾريـ افُز, , ؾاْْلَ

ظذ ادًتوًٍغ. إير إػ ؿقم صٚف  حٔٞ واهلل, ظذ رشؾ وظذ ديـ اهلل 

ـَ  اظْمَأَلُ  وَم٣مَل }ؿٚل افذيـ اشتُزوا فِذيـ اشتوًٍقا   وا ايمَِّذي ـْ  اؽْمَتْ٘مػَمُ  وَمْقَِمفِ  َِم

ـَ  ِذي ـْ  اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا يمِٙمَّ ـَ  ظمَِ ٣م َأنَّ  َأسَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َِمٛمُْٜمؿْ  آََم ـْ  َُمْرؽَمٌؾ  َص٣مِْلً فِ  َِم ٣م وَم٣ميُمقا َرزمِّ  إِٞمَّ

ـَ  افوًٍٚء ؿٚفقا:[ 53: إظراف] {َُم٠ْمَِمٛمُقنَ  زمِفِ  ُأْرؽِمَؾ  زمَِم  ﴿وَم٣مَل ايمَِّذي
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٣م زم٣ِميمَِّذي آََمٛمُتؿ زمِِف ىَم٣مهمُِروَن ) وا إِٞمَّ  وَم٣مَل } وؿٚل ظـ ؿقم صًٔٛ: ،(﴾2٥اؽْمَتْ٘مػَمُ

ـَ  اظمأََْلُ  وا ايمَِّذي ـْ  اؽْمَتْ٘مػَمُ ـَ  َي٣مؾُمَٔمْٝم٤ُم  يَمٛمُْخِرصَمٛمََّؽ  وَمْقَِمفِ  َِم ـْ  ََمَٔمَؽ  آََمٛمُقا َوايمَِّذي  َِم

تِٛم٣َم دِم  يَمَتُٔمقُدنَّ  َأوْ  وَمْرَيتِٛم٣َم يقم و ,[66: إظراف] {ىَم٣مِرِهكمَ  ىُمٛم٣َّم َأَويَمقْ  وَم٣مَل  َِمٙمَّ

ـْ ؾافَٔٚمٜ شٔذل أهؾ افُز, ومـ إفٔٓؿ  ـْ َأبِِٔف, َظ , َظ ٍٛ ْٔ ًَ ـِ ُص ِرو ْب ّْ ـْ َظ ًَ

ِلِّ  ـِ افٌَّْ ِه, َظ ونَ »  : َؿَٚل ط َجدِّ ُ رِّ دِم ُصقَرِة  ُُيْمَمُ اظمَُْتَ٘مػمِّ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأَْمَث٣مَل ايمذَّ

ـٍ دم صمٜمٛمََّؿ ُيٗم٣مُل يمف:  له َمـ ىمؾِّ َم٘م٣مٍن ُي٣ًمومقن إلم ؽمج صَم٣مِل، َيْٕمَُم٣مُهُؿ ايمذه ايمرِّ

 . أخرجف أمحد «زُمقيَمُس سمٔمُٙمقهؿ ٞم٣مُر إٞمٝم٣مِر ُيًَٗمْقن َمـ فُمِم٣مرِة أهِؾ ايمٛم٣َّمرِ 

ِف، : »طافٌْل ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر رِض اهلل ظْف ؿٚل و ًِ ـْ سَمَٔم٣مـَمَؿ دِم َٞمْٖم ََم

٣ٌَمنُ   . (3773أخرجف أمحد ) «َواطْمَت٣مَل دِم َِمُْمَٝمتِِف، يَمِٗمَل اهللَ َوُهَق فَمَٙمْٝمِف نَمّْم

ك: َؿَٚل  ابـ ظّر وظـ ََ ٌْدُ  اْفَت ـُ  اهللِ َظ ٍرو, ْب ّْ ٌْدُ  َظ ـُ  اهللِ َوَظ رَ  ْب َّ ٌََؾ  ُثؿَّ  ُظ  َأْؿ

ٌْدُ  ـُ  اهللِ َظ رَ  ْب َّ ُِل, َوُهقَ  ُظ ٌْ َٚل  َي ََ ْقمُ  َففُ  َؾ ََ ٌَُِْٔؽ  َمٚ: اْف ٌْدِ  َأَبٚ َيٚ ُي ؟ َظ ـِ مْحَ  افرَّ

َثِْل افَِّذي: َؿَٚل  ُٝ : َؿَٚل  َهَذا, َحدَّ ًْ
ِّ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

قُل  َُ ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  َٓ  ": َي ٣منٌ  اجْلَ ًَ ٥ٌَّمٍ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  إِْٞم ـْ  ضَم ـْ  طَمْرَدلٍ  َِم   ." ىمػِْمٍ  َِم

احلؼ  ردأن ترـٛ اجلٔد, افُز فٔس افُز أن تٌِس اجلديد وو

ٛم٥ََّم »: ٍل حديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقدؾافْٚس  واشتحَٚر َٓ َيْدطُمُؾ اجْلَ

ـْ  ٍة َِم ـْ ىمػِْمٍ َٓ َيْدطُمُؾ ايمٛم٣َّمَر َأضَمٌد دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل َذرَّ ٍة َِم ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل َذرَّ ََم
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ُّٛ أن يُقن ثقبف حًًْٚ, وًِٕف  «إِيَمنٍ  جؾ حي ؿٚل رجؾ: يٚ رشقل اهلل إنَّ افرَّ

 أخرجف مًِؿ . «جلمل، ايم٘مػم: زمْمر اْلؼِّ إنَّ اهللَ مجٝمؾ ُي٤مه ا»حًْٜ؟ ؿٚل: 

 .امط, تًٚفٔٚ وتًٚفافزهد ؾٔو فاإلظراض ظْورد احلؼ,  

س» , ؾال حتتَر أحدا فِقٕف, وٓ فٍَره وٓ  هؿحتَٚروا شوؽّط افَّْٚ

دروف, وٓ فقء مـ صٖٕف, ؾٕٚمر إػ اهلل افذي جًِف ظذ هذا احلٚل. وإٕام 

, ٕن افُرامٜ ظْد اهلل بَدر افىٚظٜ, ؿٚل وادًهٜٔ أهؾ افؼك وافٌدظٜ رُ ََّ حُيَ 

 ﴿إِنَّ َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَد اهلِل َأسْمَٗم٣مىُمْؿ﴾.اهلل ظز وجؾ: 

ظذ إٌٔٔٚئٓؿ  واتُز حٔٞ افُز شٌٛ ذم إهالك أؽِٛ إمؿ افُٚؾرةو

 إِنَّ }: ؿٚل تًٚػ , وجًِٓؿ ذم افذل وافهٌٚر,دمدم اهلل ظِٔٓؿؾورشِٓؿ 

ـَ  ونَ  ايمَِّذي ََذيمِّكمَ  دِم  ُأويَمئَِؽ  َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل ُُي٣َمده ْٕ ذفؽ مٚ  مـ [02: ادجٚدفٜ] {ا

ؿٚل تٌٚظف, أؿهف اهلل ظز وجؾ ظِْٔٚ مـ خز ؿٚرون افذي تُز فُثرة مٚفف, و

ـْ  ىَم٣منَ  وَم٣مُرونَ  إِنَّ }تًٚػ:  ٌََٕمك َُمقؽَمك وَمْقمِ  َِم ـَ  َوآسَمْٝمٛم٣َمهُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَم  إِنَّ  ََم٣م ايْمُ٘مٛمُقزِ  َِم

فُ  ٥ٌَمِ  يَمَتٛمُقءُ  ََمَٖم٣مَِتَ ةِ  ُأورِم  زم٣ِميْمُٔمِْم  ُُي٤ِمه  َٓ  اهلل إِنَّ  سَمْٖمَرْح  َٓ  وَمْقَُمفُ  يَمفُ  وَم٣مَل  إِذْ  ايْمُٗمقَّ

ارَ  اهلل آسَم٣مكَ  همِٝمَم  َوازْمَتغِ ( 2٥) ايْمَٖمِرضِمكمَ  طِمَرةَ  ايمدَّ ْٔ َٓ  ا ٌََؽ  سَمٛمَْس  َو ـَ  َٞمِِمٝم ْٞمَٝم٣م َِم  ايمده

ـْ  ًِ ـَ  ىَمَم  َوَأضْم ًَ َٓ  إيَِمْٝمَؽ  اهلل َأضْم ٌْغِ  َو ٣مدَ  سَم ًَ َْرضِ  دِم  ايْمَٖم ْٕ  ُُي٤ِمه  َٓ  اهلل إِنَّ  ا

ـَ  ِدي ًِ َم  وَم٣مَل ( 22) اظمُْْٖم ْ  فِمٛمِْدي فِمْٙمؿٍ  فَمعَم  ُأوسمِٝمُتفُ  إِٞمَّ ـْ  َأْهَٙمَؽ  وَمْد  اهلل َأنَّ  َئْمَٙمؿْ  َأَوََل  َِم

ٌْٙمِفِ  ـَ  وَم ـْ  ايْمُٗمُرونِ  َِم ةً  َِمٛمْفُ  َأؾَمده  ُهقَ  ََم ًٔم٣م َوَأىْمَثرُ  وُمقَّ َٓ  مَجْ َٟمُل  َو ًْ ـْ  ُي  ُذُٞمقهِبِؿُ  فَم
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ـَ  وَم٣مَل  ِزيٛمَتِفِ  دِم  وَمْقَِمفِ  فَمعَم  هَمَخَرَج ( 2٥) اظمُْْجِرَُمقنَ  َٝم٣مةَ  ُيِريُدونَ  ايمَِّذي ْٞمَٝم٣م اْْلَ  ايمده

فُ  وَم٣مُرونُ  ُأويِتَ  ََم٣م َِمْثَؾ  يَمٛم٣َم َي٣ميَمْٝم٦َم  ـَ  َووَم٣مَل ( 21) فَمٓمِٝمؿٍ  ضَمظٍّ  يَمُذو إِٞمَّ  ُأوسُمقا ايمَِّذي

ـْ  طَمغْمٌ  اهلل شَمَقاُب  َوْيَٙمُ٘مؿْ  ايْمِٔمْٙمؿَ  ـَ  ظمَِ ٣م َوفَمِٚمَؾ  آََم َٓ  َص٣مِْلً ٣مَه٣م َو َّٓ  ُيَٙمٗمَّ ٣مزمُِرونَ  إِ  ايمِمَّ

ْٖمٛم٣َم( ٥2) ًَ َْرَض  َوزمَِداِرهِ  زمِفِ  هَمَخ ْٕ ـْ  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَمَم  ا وَٞمفُ  همَِئ٥مٍ  َِم ْـ  َيٛمٌُْمُ  َوََم٣م اهلل ُدونِ  َِم

ـَ  ىَم٣منَ  ـَ  َِم ي ؾخًػ اهلل بف إرض ؾٓق [ 61 ,54: افَهص] { اظمُْٛمَْتٌِمِ

ـْ ؾيتجِجؾ ؾٔٓٚ إػ يقم افَٔٚمٜ,  ـِ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  ًَ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ  َظ

َِّؿَ  ٌَْتفُ  وَمْد  َيْٚمًِم  َرصُمٌؾ  زَمْٝمٛمََم »: َؿَٚل  َوَش ُتفُ  َأفْمَج َػ  إِذْ  َوزُمْرَداُه، مُجَّ ًِ َْرُض، زمِفِ  طُم ْٕ  ا

َْرضِ  دِم  َيَتَجْٙمَجُؾ  هَمُٜمقَ  ْٕ ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمَ  ضَمتَّك ا ًَّ  .متٍؼ ظِٔف «ايم

افَقل وافًٍؾ  ٕٜٓؾٚفتقاوع يٚ ظٌد اهلل حيِّؽ ظذ ؿٌقل احلؼ, وظذ إ

فِخِؼ وحيِّؽ ظذ افرجقع ظـ افٌٚضؾ, وهق خِؼ ـريؿ اتهػ بف مجٔع 

 إٌٕٔٚء وادرشِغ ومـ إفٔٓؿ مـ ادٗمْغ. 

افرجٔؿ, ومـ تًٌف مـ افُٚؾريـ, ؿٚل اهلل ظز  ٚنبْٔام افُز خِؼ افنٔى

َدمَ  اؽْمُجُدوا يمِْٙمَٚماَلئَِ٘م٥مِ  وُمْٙمٛم٣َم َوإِذْ }وجؾ:  َجُدوا ِٔ ًَ َّٓ  هَم  َواؽْمَتْ٘مػَمَ  َأزَمك إزِْمٙمِٝمَس  إِ

ـَ  َوىَم٣منَ  ـَ  َِم  . [12: افٌَرة] {ايْمَ٘م٣مهمِِري

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ ـُ آَدَم  "َظ إَِذا وَمَرَأ ازْم

ُجقِد  ًه ـُ آَدَم زم٣ِميم ٌْ٘مِل، َيُٗمقُل: َي٣م َوْيَٙمُف ُأَِمَر ازْم ْٝمَْم٣مُن َي َجَد افْمَتَزَل ايمُمَّ ًَ ْجَدَة هَم ًَّ ايم

ٛم٥َُّم، َوُأَِمْرُت  َجَد هَمَٙمُف اجْلَ ًَ ُجقِد هَمَٟمزَمْٝم٦ُم هَمقِمَ ايمٛم٣َّمُر هَم ًه  أخرجف مًِؿ . "زم٣ِميم
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ؾٚظرف ؿدر ًٍٕؽ يٚ إًٕٚن, وأن أوفؽ ٕىٍٜ مذرة وآخرك جٍٜٔ ؿذرة. 

وإٔٝ بغ ذفؽ حتّؾ افًذرة ؾِامذا تتُز. إن ـٚن افُز جلامفؽ ؾٚجلامل 

ظىٚء اهلل فؽ, وإن ـٚن افُز دٚفؽ ؾٚدٚل رزق اهلل فؽ, وإن ـٚن افُز 

فقطٍٔتؽ ؾٚهلل ظز وجؾ هق افذي مُْْؽ مـ ذفؽ وهق افَٚدر ظذ أن 

 قي ظذ رء. ِيًِٛ ذفؽ ـِف مْؽ, ؾتهٌ  ٓ ت

فٔس فف دواظل فُِز إٓ شقء إذ افٍَر إذا تُز, مـ أشقء ادتُزيـ و

ـْ أيب هريرة َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَّ  ُٚمُٜمْؿ اهللَّ»ط: افٍْس, َوظ يْقَم  شَمالشَم٥ٌم َٓ ُيَ٘مٙمِّ

ْؿ فمَذاٌب أيمٝمٌؿ: ؾَمْٝمٌخ َزانٍ  ٝمِٜمْؿ، َوٓ يٛمُْٓمُر إيَمْٝمِٜمْؿ، وََلُ أخرجف  «ايْمِٗمَٝم٣مَم٥ِم، َوَٓ ُيَزىمِّ

 مًِؿ .

ومع ذفؽ  وًٍٝ جقارحفصٔخ ـٌر فٔس فف رؽٌٜ ذم افًْٚء, ؿد  

اٌب »يٌحٞ ظـ هذا افؼ.  وٓ يٖمر ويْٓك أن مِؽ يًتىٔع  «وََمٙمٌِؽ ىَمذَّ

أن يُقن  فافٍَر حَوؾَر, أي  «وفم٣مئٌؾ َمًت٘مػم» ,افُذب ذم حٚجٜ فف

 . فًقء ًٍٕف شتُز اومع ذفؽ  ًٚ خٚوً متذفالً  ًٚ َمتقاوً

وأن ط ؾالبد فإلًٕٚن أن يتقاوع هلل, وأن يتقاوع فًْٜ رشقل اهلل 

أن يقؾَْٚ وإيٚـؿ فىٚظتف ًْٖل اهلل ظز وجؾ ؾيتقاوع فًٌٚد اهلل ادٗمْغ. 

 . دغواحلّد هلل رب افًٚ, ومروٚتف
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 1الحياء والجفاء :الحادي عشر مجلسال

احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, 

 وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف

 أمٚ بًد: 

ظـ خَِغ أحدمهٚ مـ صٍٚت أهؾ اإليامن, ذم هذا ادجِس شْتُِؿ 

 احلٔٚء واجلٍٚء.وأخر مـ صٍٚت أهؾ افٍْٚق واإلجرام, أٓ ومهٚ: 

لِّ ؾ اْلٝم٣مء َِمـ اإليمن، : »ؿٚلط ًـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف, ظـ افٌَّْ

ٌََذاء َِمـ اجَلَٖم٣مء، واجَلَٖم٣مء دم ايمٛم٣َّمر أخرجف افسمذي  «واإليمن دم اجلٛم٥َّم، وايم

(0227) . 

ًٚصٔف م َِّٝ ؾٚحلٔٚء صٍٜ ظئّٜ, مـ اتهػ هبٚ رجل خره وؿَ 

مٚ صدر مْف, وـٚن ذم حديٞ ظٌَٜ بـ ظّرو  وذوره, ومـ حرمٓٚ ل يٌٚلِ 

ِة، إذا ََلْ »ؿٚل: ط رِض اهلل ظْف أن افٌْل  ٌُقَّ إنَّ ِم٣َّم أْدَرَك ايمٛم٣َّمُس َِمـ ىَمالِم ايمٛمه

َتْحِل هم٣مْصٛمَْع ََم٣م ؾِمْئ٦َم سمَ  ؾٚصْع مٚ تنتٓل.  وافًٚمٜ يَقفقن: إذا ل تًتِ   ،«ًْ

ٓديد وافذم, ؾ٘ذا ؿؾ فٔس ظذ اإلبٚحٜ, وإٕام ظذ اإلُٕٚر وافت احلديٞو

صدر مْف ـؾ افؼ, وإذا ظيؿ حٔٚءه ـٕٚٝ أظامفف ظذ اخلر  ءحٔٚء ادر

 وافهالح. 

                                                           
1

 .1٤٤1 لعام/  رمضان من/  عشر الثالث في المجلس هذا كان 
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ٌُْٔمقَن َأْو زمِّْمٌع َوؽِمتهقَن »: أيب هريرة رِض اهلل ظْف ؾًـ يَمُن زمِّْمٌع َوؽَم اإْلِ

َّٓ اهللُ، َوَأْدَٞم٣مَه٣م  َٓ إيَِمَف إِ ٥ًٌَم، هَمَٟمهْمَّمُٙمَٜم٣م وَمْقُل:  ـْ ايمْمَِّريِؼ، ؾُمْٔم ََذى فَم ْٕ إََِم٣مؿَم٥ُم ا

يَمنِ  ـْ اإْلِ ٥ٌٌَم َِم َٝم٣مُء ؾُمْٔم  . متٍؼ ظِٔف, وهٚ فٍظ مًِؿ  «َواْْلَ

 «.اَْلَٝم٣مُء ٓ َيْٟميِت إِٓ زمَِخغْمٍ : »طوذم حديٞ ظّران بـ حهغ ؿٚل افٌْل 

ُف طَمغْمٌ : »وذم فٍظ َٝم٣مُء ىُمٙمه فُ »وذم فٍظ:  «.اْْلَ َٝم٣مُء طَمغْمٌ ىُمٙمه  .ظِٔف متٍؼ شاْْلَ

برجؾ يًظ أخٚه بٚحلٔٚء ط وذم حديٞ ابـ ظّر رِض اهلل ظْف مر افٌْل  

َّٓ زمَِخغْمٍ »ؿٚل:  َٓ َيْٟميت إ  .متٍؼ ظِٔف  «َدفْمُف هَم١مِنَّ اَْلَٝم٣مُء 

ـِ  و ـِ  َظ رَ  اْب َّ َٔٚءَ  إِنَّ : َؿَٚل  ُظ ياَمنَ  احْلَ ٚ َواإْلِ َٕ ٚ ُؿِر ًً ٚ ُرؾِعَ  َؾَِ٘ذا مَجِٔ  ُرِؾعَ  َأَحُدمُهَ

َخرُ  ْٔ  أخرجف افٌخٚري ذم إدب ادٍرد . ا

ـْ و , َأيِب  َظ َٜ ـِ  ُأَمَٚم ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ٌََت٣منِ  َوايمِٔمله  اَْلَٝم٣مءُ : َؿَٚل  َوَش  ؾُمْٔم

ـَ  ٌََذاءُ  اإِليَمِن، َِم ٌََٝم٣منُ  َوايم ٌََت٣منِ  َوايم ـَ  ؾُمْٔم  .ايمٛمَِّٖم٣مِق  َِم

ٌٞ  َهَذا ـٌ  َحِدي ًَ ٌٛ  َح اَم  َؽِري َّٕ ِرُؾفُ  إِ ًْ ـْ  َٕ ِٞ  ِم ٚنَ  َأيِب  َحِدي ًَّ دِ  َؽ َّّ ـِ  حُمَ  ْب

ٍف  لُّ . ُمَىرِّ
ًِ ُٜ  َواف َِّ اَلِم, ِؿ َُ ٌََذاءُ  اف ْحُش  ُهقَ : َواف ٍُ اَلِم, ذِم  اف َُ َٔٚنُ  اف ٌَ  ُهقَ : َواف

ْثَرةُ  اَلمِ  ـَ َُ   ِمْثُؾ  اف
ِ
َٓء ُٗ   َه

ِ
ٌَٚء ـَ  اخلَُى ِذي ٌُقنَ  افَّ ُى قنَ  ََيْ ًُ َُٔقشِّ اَلمِ  ذِم  َؾ َُ  اف

ُحقنَ  هَّ ٍَ ـْ  ؾِٔفِ  َوَيَت سِ  َمْدِح  ِم أخرجف افسمذي  اهلل ُيْرِِض  َٓ  ؾِٔاَم  افَّْٚ

(0205). 
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ـُ  هَبْزُ  ؾًـ ٍر,يٚء مـ اهلل ظز وجؾ مىِقب وشٌٛ فِاحلٔو ـْ  َحٍُِٔؿ, ْب  َظ

ـْ  َأبِٔفِ  ِه, َظ ُٝ : َؿَٚل  َجدِّ ِْ ِْٖت  َمٚ َظْقَراُتَْٚ, اهلل, رشقل يٚ: ُؿ َٕ ٚ َٓ َذُر؟ َوَمٚ ِمْْ َٕ 

َّٓ  فَمْقَرسَمَؽ  اضْمَٖمظْ ": َؿَٚل  ـْ  إِ ُٝ : ؿٚل "َيِٚمٝمٛمَُؽ  ََمَٙمَ٘م٦ْم  ََم٣م َأوْ  َزْوصَمتَِؽ  َِم ِْ  يٚ: ُؿ

َٝ ! اهلل رشقل ٚنَ  إِنْ  َأَرَأْي ْقمُ  ـَ ََ ؿْ  اْف ُٓ ُو ًْ ٍض؟ ذِم  َب ًْ  َأنْ  اؽْمَتَْمْٔم٦َم  إِنْ ": َؿَٚل  َب

٣م َٓ  ُٝ  "سُمِرَيٛمََّٜم٣م هَماَل  َأضَمًدا، سُمِرََيَ ِْ ٚنَ  َؾِ٘نْ  اهلل, رشقل يٚ: ُؿ ٚ ـَ َٕ ًٔٚ؟ َأَحُد
: َؿَٚل  َخٚفِ

َتْحَٝم٣م َأنْ  َأضَمؼه  ٣مهللهمَ " ًْ ـْ  َِمٛمْفُ  ُي  .افسمذي أخرجف  "ايمٛم٣َّمسِ  َِم

رأى صٌٚبٚ يًٌِقن وهؿ ط افٌْل أن  ظـ ظٌد اهلل بـ احلٚرث و 

ـْ َرؽُمقيمِِف »ط: ظراة ؾَٚل  َٓ َِم ـَ اهلِل اؽْمَتْحَٝمْقا، َو وآَ َِم  . أخرجف أمحد «اؽْمَتؼَمُ

ظْدهؿ افؼور  ٝوؿد ـٕٚٝ ًٕٚئٓؿ ذات حٔٚء وظٍٜ, وحنّٜ ؾَِ

 ظْدهؿ أؾًٚل اخلر.  توـثر

ؿٔؾ ذم وصٍف: ط. ومـ أظيؿ مـ اتهػ بٚحلٔٚء مـ ادخِقؿغ افٌْل 

 .متٍؼ ظِٔف  "ىَم٣مَن أؾمدَّ ضمٝم٣مًء َمـ فمذراَء دم طِمْدِره٣م"

قن مْف, حتك فربام ل يرؾًقا وـٚن افهحٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ يًتحٔ

 ؽُمئِْٙم٦ُم  يَمقْ ؿٚل :  ظّرو بـ افًٚص رِض اهلل ظْف ؾًـ وجقهٓؿ إػ وجٓف, 

َنِّ  َأؿَمْٗم٦ُم؛ ََم٣م َأِصَٖمفُ  َأنْ  ِٕ  ْ ـْ  ََل  .أخرجف مًِؿ  َِمٛمْفُ  فَمْٝمٛمَلَّ  َأَْمأَلُ  َأىُم

ؽْماَلِم »: وظـ إٔس  ـٍ طُمُٙمًٗم٣م، َوطُمُٙمُؼ اإْلِ َٝم٣مءُ إنَّ يمُِ٘مؾِّ ِدي أخرجف  «اْْلَ

 . ( 2161ابـ مٚجف )
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 .ظِٔف نخصٌؾ اهلل ظزوجؾ افجياجلٌع افذي  واحلٔٚء مْف

َِك يًتحل أن ؾٔ, هأن اهلل ظز وجؾ يرا افًٌد ًِؿيادُتًٛ حٔٞ  ومْف 

ذم أمٚــ افتٓؿ وافريٛ وافًٍٚد, ؾٕ٘ؽ إذا  اهريًتحل أن يو فاهلل بذٕقب

 . ؾًِٝ ذفؽ ـْٝ ذم خر وست إػ خر

 , وافًْٚء. ءإبْٚ فًِّظِْٔٚ إٔف ٕأن يالزم احلٔٚء, و ًِؿؾًذ اد

وفٔتف ظذ حٔٚء مـ افْٚس إذا رأى وفده ظذ حٔٚء أو  اً ـثروافقاؿع أن  

ربام زجر افقفد ظـ احلٔٚء ودظٚ وفٔتف إػ ٕزع وجيرهؿ إػ افؼ,  وإذا بف

ط: افٌْل ودظٚ إػ آختالط, مع ادخٚفٍٜ حلديٞ: احلٔٚء بدظقة افتحي 

٣مىُمؿْ  » طُمقَل  إِيَّ ٣مءِ  فَمعَم  َوايمده ًَ َٚل  «ايمٛمِّ ََ ـَ  َرُجٌؾ : َؾ َْٕهٚرِ  ِم َ ْٕ  اهللِ  َرُشقَل  َيٚ: ا

 َٝ َق؟ َأَؾَرَأْي ّْ ْٚمقُ »: َؿَٚل  احْلَ أخرجف مًِؿ ظـ ظٌَٜ بـ ظٚمر  « اظمَْْقُت  اْْلَ

. 

 .ؾًِْٔٚ أن ًٕقد إًٍْٔٚ احلٔٚء مع اهلل أوٓ 

ثٕٚٔٚ, ؾٌْتًد ظـ افٌدع وادُْرات ط ثؿ مع شْٜ رشقل اهلل  

 .وادحدثٚت

ثؿ مع افًٌٚد ثٚفثٚ ؾال يهدر مْٚ إفٔٓؿ مٚ ئًئ وٓ تيٓر مـ أظامفْٚ  

بًض ؿد جيٚهر ومع وجقب افتقبٜ ذم افناء وافياء  افٌَٔحٜ مٚ ينغ

ط ؿٚل افٌْل ؿٚل  ؾًـ أيب هريرة فَِٜ احلٔٚء افذي ذم ؿٌِف, افْٚس 
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ْٝمِؾ ىمؾ » صُمُؾ زم٣ِميمٙمَّ ـَ اظمََْج٣مهرِة َأْن َئْمَٚمَؾ ايمرَّ ، َوإِنَّ َِم ـَ تِل َُمَٔم٣مذًم إَِّٓ اظْمَُج٣مِهِري ُأَمَّ

٣ٌَمِرضَم  ُه اهللَُّ، هَمَٝمُٗمقَل َي٣م هُماَلُن فَمِٚمْٙم٦ُم ايْم  «.٥َم ىَمَذا َوىَمَذافَمَٚماًل، شُمؿَّ ُيِْمٌَِح َووَمْد ؽَمؼَمَ

 .متٍؼ ظِٔف

وأمٚ اجلٍٚء, وافٌذاءة ؾٓل مـ أخالق أهؾ افٍْٚق, جٍٚء ذم أخالؿٓؿ, 

 تَدم ـاموبذاءة ذم أؿقاهلؿ, وهذه خمٚفٍٜ فىريؼ أهؾ اإليامن واإلحًٚن, 

 .ذم مًٚمالهتؿ مع ؽرهؿوشٌِٔٓؿ احلٔٚء ذم ـالمٓؿ مع ؽرهؿ  ؾ٘ن

ٜ ذم ٌِيذم إؾًٚل, وافشٌِٔٓؿ اجلٍٚء  بْٔام أهؾ افٍْٚق ومـ تنٌف هبؿ 

ب إػ ؽر ذفؽ. ؾ٘ذا أردت أن تُقن مـ أهؾ اجلْٜ قل وبٌض ذم افَِاؿقإ

ؾتحذ بٚحلٔٚء وتزيٚ بف واجًِف ِصًٚرك, ودثٚرك, وجًِف مَٚرٕٚ فؽ ذم 

اَْلَٝم٣مُء »ط: افٌْل  تَدم ؿقلك وشٍرك ـام يخِقتؽ وجِقتؽ, وذم ح

وادًْك أيوٚ إذا  «.هم١مذا ُرهمَِع أضمُدُه٣م ُرهمَِع أطَمرُ »ؿريْٚن  «َواإِليَمُن ََمٗمُروَٞم٣منِ 

 . وًػ أحدمهٚ وًػ أخر

اظدل , يٖت أحدهؿ ويَقل: طمٚ ادْٚؾَغ دمٚه افٌْل  جٍٚء وإير إػ

متٍؼ ظِٔف ظـ أيب شًٔد  يٚ حمّد واهلل إن هذه افًَّٜ مٚ أريد هبٚ وجف اهلل

. 

 ٍٕٚق وشقء هيرة وؿِٜ أدب, وظدم حٔٚء.  
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ـْ و ـِ  َجٚبِرِ  َظ ٌْدِ  ْب ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  اهلِل, َظ َِ َِّؿَ  َظ ـْ »: َوَش  ََم

فُ  اظمَُْراِر، شَمٛمِٝم٥َّمَ  ايمثَّٛمِٝم٥ََّم، َيِْمَٔمُد  ـْ  ضُمطَّ  ََم٣م فَمٛمْفُ  ُُيَطه  هَم١مِٞمَّ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل فَم ٚنَ : َؿَٚل  «إِْهَ َُ  َؾ

َل  ـْ  َأوَّ َدَهٚ َم ًِ َُِْٚ, َص ْٔ ُْٔؾ  َخ ُس, َتَتٚمَّ  ُثؿَّ  اخْلَْزَرِج, َبِْل َخ َٚل  افَّْٚ ََ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ُ٘مؿْ : »َوَش َّٓ  يَمُف، ََمْٕمُٖمقرٌ  َوىُمٙمه َٚمؾِ  َص٣مضِم٤َم  إِ رِ  اجْلَ ََْحَ ْٕ َْْٔٚهُ  «ا َت َٖ  َؾ

َْٚ ِْ َُ َٚل,: َففُ  َؾ ًَ رْ  َت ٍِ ٌْ َت ًْ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َفَؽ  َي َِ ََِّؿ, َظ َٚل  َوَش ََ َنْ  َواهللِ: َؾ َٕ 

تِل َأِجدَ  ُّٛ  َوٚفَّ ـْ  إِيَلَّ  َأَح رَ  َأنْ  ِم ٍِ ٌْ َت ًْ ْؿ َؿَٚل  يِل  َي ُُ ٌُ ٚنَ  َصِٚح ـَ  َيُْْندُ  َرُجٌؾ  َو

 ًٜ حٔٚئٓؿ تُِّقا ذم  ٜوفَِ ,إػ أبًد أوجف افًٍف أخرجف مًِؿ. . َففُ  َوٚفَّ

, وحٚهلٚ ـام ة واهتّقهٚ بام هل بريئٜ مْفأظٚئنٜ افزيئٜ ادزط ظرض افٌْل 

 : ؿٚل حًٚن 

 ٍٜ ٌَ قاؾِؾِ ** َحهٌٚن َرزاٌن مٚ ُتِزنُّ بِري ٌَ  َوُتهٌُِ  َؽرثك ِمـ حُلقِم اف

 .ذم ؽزوة تٌقكط وفَِٜ حٔٚئٓؿ أرادوا ؿتؾ افٌْل 

 َوإِذْ }ؿٚل تًٚػ:  ذم إحزاب وأحد,ط وفَِٜ حٔٚئٓؿ خذفقا افٌْل  

َتْٟمِذنُ  هَم٣مْرصِمُٔمقا يَمُ٘مؿْ  َُمَٗم٣ممَ  َٓ  َيْثِرَب  َي٣مَأْهَؾ  َِمٛمُْٜمؿْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  وَم٣ميَم٦ْم  ًْ  َِمٛمُْٜمؿُ  هَمِريٌؼ  َوَي

َّٓ  ُيِريُدونَ  إِنْ  زمَِٔمْقَرةٍ  ِهلَ  َوََم٣م فَمْقَرةٌ  زُمُٝمقسَمٛم٣َم إِنَّ  َيُٗمقيُمقنَ  ايمٛمٌَِّلَّ   {همَِراًرا إِ

 . [11: إحزاب]

ؾٚفهٍٚت احلّٔدة يٌٌْل أن تّْك ذم ؿِقبْٚ وؿِقب أبْٚئْٚ وؿِقب ًٕٚئْٚ 

 وؿِقب جمتًّٚتْٚ ؾ٘هنٚ شٌٔؾ افًزة وافُرامٜ. 
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ر مْٓٚ ٕهنٚ مـ ذوافهٍٚت افذمّٜٔ يٌٌْل أن حتٚرب ذم ادجتًّٚت وحي

 .ْٜ إخالق افً

اؽمتحٝمقا َمـ اهلل ضمؼ " :طظـ افٌْل   ظـ ابـ مًًقدوؿد جٚء  

اْلٝم٣مء، وم٣ميمقا: وَم٣م ضمؼ اْلٝم٣مء؟ وم٣مل: أن َتٖمظ ايمٌْمـ وَم٣م وفمك، وايمرأس وَم٣م 

ؤًػ  "ٔمد يممطمرة وسمؼمك إولمضمقى، وأن سمذىمر اظمقت وايمٌاِل، وأن سمًت

, أن تُقن حٚؾيٚ فٌىْؽ ؾال تٖـؾ احلرام, وفرأشؽ ذم شْده ظئؿ ذم متْف

احلرام, وأن تُقن ذاـرا فِّقت بحٔٞ إذا ؿدمٝ ظذ اهلل ظز  ؾال يتًٚضٚ

تًتحل أن تالؿل ؾتٌٝ مـ شٔئٓٚ ؿد ظذ حًـ أظامفؽ و جيٚزيؽوجؾ و

تٌٚدر إػ افتقبٜ واإلٕٚبٜ ـام أمر اهلل ظز وجؾ, ؾحَقق افْٚس واهلل بٚديٚل 

 رؽٌتف ذمؿِٜ ـثر مـ ذوره فزهده ذم افدٕٔٚ وادقت تذـر اإلًٕٚن  إذاو

 .أخرة

ًتحل مـ افْٚس. هذا خقر, ي  فإٔ زظؿوفٔس مـ احلٔٚء ترك افقاجٛ وي

, واؾًؾ مٚ ؾًؾ طوتزود بام تزود افٌْل ط تٌِس مٚ فٌس افٌْل  ؾًِٔؽ أن

متًٌدا إػ اهلل, وٓ تتٓٔٛ مـ افْٚس, ؾ٘ن افتٓٔٛ مـ افْٚس ط افٌْل 

 .خقر
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ظذ  قزٓذا ٓ جيؾ "ٓ تًتحل "ـثر مـ افْٚس:  وهْٚ تٌْٔف إػ ؿقل

. اؾًؾ ذفؽ وٓ حرج "جؾٓ خت"وفُـ إذا ـٚن ذم أمر مٌٚح ؿؾ:  إضالؿف,

 . ظِٔؽ

وًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن يقؾَْٚ وإيٚـؿ وأن هيديْٚ  ٕحًـ إخالق ٓ 

 هيدي ٕحًْٓٚ إٓ هق, وأن يكف ظْٚ شٔئٓٚ ٓ يكف ظْٚ شٔئٓٚ إٓ هق.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 1الغيرة وعدمها  الثاني عشر: المجلس

حلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, ا

 وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف. 

 أمٚ بًد: 

ظـ أمر اتهػ اهلل ظز وجؾ بف, واتهػ بف ذم هذا ادجِس  ٕتُِؿ

إٕام هق , ويتهػ بف خِص ادٗمْغ ذم ـؾ زمـ وحغ, وأخر طرشقفف 

خِؼ افٍٚشَغ, ومـ وًػ ظْدهؿ افتًّؽ بٚفديـ, أٓ وهق افٌرة ظذ 

 حمٚرم اهلل, وظدم ذفؽ.

٥َم », ؿٚل: طظـ ظٚئنٜ وؽرهٚ أن افٌْل  غوؿد جٚء ذم افهحٔح َي٣م ُأَمَّ

ٌُْدُه َأْو سَمْزِنَ َأََمُتُف، َويمَِذيمَِؽ  ـَ اهللِ َأْن َيْزِنَ فَم ٍد  ََم٣م َأضَمٍد َأنْمغَمُ َِم َ  حُمَٚمَّ َم َرِبِّ ضَمرَّ

. ؾحرم اهلل ظز وجؾ افزٕك وافِقاط, وؽر ذفؽ مـ افٍقاحش «ايْمَٖمَقاضِمَش 

افتل يتًٚضٚهٚ اإلًٕٚن اجلٚهؾ, اجلٓقل. ؽرة مْف شٌحٕٚف وتًٚػ. وهل 

ٌء صٍٜ تِٔؼ بجالفف  ٌَِِمغُم ) ۚ  ﴿يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِِف يَشْ ِٚمٝمُع ايْم ًَّ   (﴾.99َوُهَق ايم

أن شًد بـ ظٌٚدة رِض اهلل  بـ صًٌٜ هحٔحغ ظـ ادٌرة وذم اف

يٚ رشقل اهلل واهلل فق وجدت رجال ظْد امرأت فيبتف بٚفًٔػ "ظْف, ؿٚل: 

إػ ط . أي ييبف ضبٜ ؿٚتِٜ ويٌٚدره هبٚ. ؾٚفتٍٝ افٌْل "ؽر مهٍ 

                                                           
1

 . 1٤٤1 لعام/  رمضان من عشر الرابع في المجلس هذا كان 
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ِة ؽَمْٔمٍد؟ هَمَقاهللِ ََٕٞم٣م َأنْمغَمُ َِمٛمْف َوا»أصحٚبف وؿٚل هلؿ:   ـْ نَمغْمَ ٌُقَن َِم هللُ َأنْمغَمُ َأسَمْٔمَج

 «. َِمٛمِّل

ؾٓق خِؼ يتهػ بف ـؾ إًٕٚن ظْده ـرم وصجٚظٜ ومروءة وظٍٜ يٌٚر 

 ظذ زوجف, وحمٚرمف, أن يَع أو يتًرض هلؿ بًقء.

أصد افْٚس ؽرة, ٕن ؽرتف ظذ حدود اهلل وحمٚرمف,  طوـٚن افٌْل 

ـْ ؾ ًَ , َٜ ِلِّ  َزْوِج  َظِٚئَن ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ َٚ َوَش ْٝ  َأهنَّ  اهللِ  َرؽُمقُل  اْٞمَتَٗمؿَ  َم٣م: »َؿَٚف

ِف، َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ًِ َّٓ  يمِٛمَْٖم أخرجف  شَوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللِ ضُمْرََم٥مُ  سُمٛمَْتَٜمَؽ  َأنْ  إِ

 مًِؿ .

ِلِّ وؿد ـٚن افهحٚبٜ ظذ صٖن ظئؿ ذم هذا افٌٚب ؾ ـِ افٌَّْ ـْ َجٚبٍِر , َظ ًَ

ـْ َهَذا؟ هَمَٗم٣ميُمقا: », َؿَٚل: ط ا، هَمُٗمْٙم٦ُم: ظمَِ ٛم٥ََّم هَمَرَأْي٦ُم همِٝمَٜم٣م َداًرا َأْو وَمٌْمً َدطَمْٙم٦ُم اجْلَ

سَمَؽ  ْم٣َّمِب، هَمَٟمَرْدُت َأْن َأْدطُمَؾ، هَمَذىَمْرُت نَمغْمَ ـِ اخْلَ ٌََ٘مك فُمَٚمُر َووَم٣مَل: «.يمُِٔمَٚمَر زْم هَم

 .متٍؼ ظِٔف  َأْي َرؽُمقَل اهللِ َأَو فَمَٙمْٝمَؽ ُيَٕم٣مرُ 

وظْد ؽره مـ ط صٚهدٕٚ أن ؽرة ظّر ؿد ظِّٝ ظْد رشقل اهلل 

 .ادًِّغ 

ـِ  ِهَنٚمِ ظـ أخرج مًِؿ و فُ  ُزْهَرةَ  ْب َّٕ ٔدٍ  َأيِب  َظَذ  َدَخَؾ  َأ ًِ  ذِم  اخْلُْدِريِّ  َش

ْٔتِِف, , َؾَقَجْدُتفُ : َؿَٚل  َب ُٝ  ُيَهعِّ ًْ َِ َتيُِرهُ  َؾَج ْٕ يِضَ  َحتَّك َأ َْ ُٝ  َصاَلَتُف, َي ًْ
ِّ
ًَ  َؾ

ٚ ًُ ِري ِٜ  ذِم  َظَراِجغَ  ذِم  حَتْ َٔ ِٚح َٕ , ِٝ ْٔ ٌَ ُّٝ  اْف ٍَ ٌٜ  َؾَِ٘ذا َؾْٚفَت َّٔ ُٝ  َح ٌْ ٚ, َؾَقَث َٓ َِ َْؿُت
ََٖصٚرَ  ِٕ  َؾ
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, اْجِِْس  َأنِ  إيَِلَّ  ُٝ ًْ َِ َِامَّ  َؾَج َف  َؾ َْٕكَ ٍٝ  إَِػ  َأَصٚرَ  ا ْٔ اِر, ذِم  َب َٚل  افدَّ ََ  َأَتَرى: َؾ

؟ َهَذا َٝ ْٔ ٌَ ُٝ  اْف ِْ َُ ْؿ,: َؾ ًَ ٚنَ : َؿَٚل  َٕ ُٞ  ِمَّْٚ َؾًتك ؾِٔفِ  ـَ دٍ  َحِدي ْٓ ْرٍس, َظ ًُ : َؿَٚل  بِ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقلِ  َمعَ  َؾَخَرْجَْٚ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  اخْلََْْدِق  إَِػ  َوَش َُ َتك َذفَِؽ  َؾ ٍَ  اْف

ِْٖذنُ  َت ًْ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َي َِ َِّؿَ  َظ َْٕهِٚف  َوَش َٖ ٚرِ  بِ َٓ ِجعُ  افَّْ  َأْهِِِف, إَِػ  َؾَرْ

َٕفُ  َذ ْٖ َٚل  َيْقًمٚ, َؾْٚشَت ََ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َففُ  َؾ َِ َِّؿَ  َظ َْٔؽ  ُخذْ  َوَش َِ  ِشاَلَحَؽ, َظ

َْٔؽ  َأْخَنك َؾ٘يِنِّ  َِ , َظ َٜ ََٖخذَ  ُؿَرْيَي ُجُؾ  َؾ  َبْغَ  اْمَرَأُتفُ  َؾَِ٘ذا َرَجعَ  ُثؿَّ  ِشاَلَحُف, افرَّ

ٌََٚبْغِ  ًٜ  اْف َّ َْٖهَقى َؿِٚئ ٚ َؾ َٓ ْٔ ْمَ   إَِف ٚ افرُّ َٓ َْ ًُ َْٔى
ٌة, َوَأَصَٚبْتفُ  بِفِ  فِ ْٝ  َؽْرَ َٚف ََ : َففُ  َؾ

ْػ  ٍُ ـْ َْٔؽ  ا َِ َٝ  َواْدُخؾِ  ُرحْمََؽ  َظ ْٔ ٌَ ِذي َمٚ َتُْْيرَ  َحتَّك اْف  َؾَِ٘ذا َؾَدَخَؾ  َأْخَرَجِْل, افَّ

 ٍٜ َّٔ ٍٜ  بَِح َّ ٍٜ  َظئِ َراشِ  َظَذ  ُمَْْىِقَي ٍِ ٚ َْٖهَقىؾَ  اْف َٓ ْٔ ْمِ   إَِف ٚ بِٚفرُّ َٓ َّ َتَي ْٕ  ُثؿَّ  بِِف, َؾٚ

َزهُ  َخَرَج  ـَ ارِ  ذِم  َؾَر ْٝ  افدَّ ِْٔف, َؾْٚوَىَرَب َِ اَم  ُيْدَرى َؾاَم  َظ ُ ٚنَ  َأهيُّ عَ  ـَ ُٜ  َمْقًتٚ َأْهَ َّٔ  احْلَ

َتك, َأمِ  ٍَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  إَِػ  َؾِجْئَْٚ: َؿَٚل  اْف َِ ََِّؿ, َظ َٕٚ َوَش ْر ـَ  َففُ  َذفَِؽ  َؾَذ

َِْْٚ ِٔٔفِ  اهللَ اْدعُ  َوُؿ َٚل  َفَْٚ حُيْ ََ  صِمٛم٣ًّم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  إِنَّ »: َؿَٚل  ُثؿَّ  «يمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمُروا»: َؾ

٣مٍم، شَماَلشَم٥مَ  هَمآِذُٞمقهُ  ؾَمْٝمًئ٣م، َِمٛمُْٜمؿْ  َرَأْيُتؿْ  هَم١مَِذا َأؽْمَٙمُٚمقا، وَمْد   َذيمَِؽ، زَمْٔمَد  يَمُ٘مؿْ  زَمَدا هَم١مِنْ  َأيَّ

َم  هَم٣موْمُتُٙمقُه، رأى  افنٚب حغ ةؽر مـ احلديٞ افنٚهدو «ؾَمْٝمَْم٣منٌ  ُهقَ  هَم١مِٞمَّ

 امرأتف ظذ بٚب افدار. 

ـْ وـٚن مـ ادنٓقريـ بٚفٌرة افزبر بـ افًقام, ؾًـ  ِٝ  َأْشاَمءَ  َظ  َأيِب  بِْْ

ٍر, ُْ ْٝ  َب َجِْل: َؿَٚف , َتَزوَّ َبْرُ َْرضِ  ذِم  َففُ  َوَمٚ افزُّ ْٕ ـْ  ا َٓ  َمٚلٍ  ِم ُِقٍك, َو ْ َٓ  مَم  َو
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ٍ
ء ْٝ . َؾَرِشفِ  َؽْرَ  َرْ ُٝ : َؿَٚف ْْ ُُ ٔفِ  َؾَرَشُف, َأْظُِِػ  َؾ ٍِ ـْ َتُف, َوَأ َٕ  َوَأُشقُشُف, َمُئق

ل َأْظُِِػ, فَِِْٚوِحِف, افََّْقى َوَأُدقُّ  َِ , َؽْرَبُف, َوَأْخُرزُ  ادََْٚء, َوَأْشَت ـُ  َوَلْ  َوَأْظِج

ـْ  ـُ ـُ  َأ ًِ ٚنَ  ٌُِز,َأْخ  ُأْح َُ ـَ  َجَٚراٌت  يِل  ََيٌِْزُ  َؾ َْٕهِٚر, ِم َ ْٕ َـّ  ا ـُ َقةَ  َو ًْ
 ِصْدٍق, ِٕ

 ُٝ ْْ ـُ ُؾ  َو َُ ْٕ ـْ  افََّْقى َأ َبْرِ  َأْرضِ  ِم تِل افزُّ فُ  افَّ ًَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َأْؿَى َِ  َظ

َِّؿَ  َثْل  َظَذ  ِمِّْل َوِهَل  َرْأِد, َظَذ  َوَش ُِ ْٝ . َؾْرَشٍخ  ُث ُٝ : َؿَٚف  َوافََّْقى َيْقًمٚ َؾِجْئ

ُٝ  َرْأِد, َظَذ  ٔ
َِ َِ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ فُ  َوَش ًَ رٌ  َوَم ٍَ ـْ  َٕ  َأْصَحٚبِِف, ِم

َِِْل ،" إِْخ  إِْخ  ": َؿَٚل  ُثؿَّ  َؾَدَظٚيِن  ِّ َْٔح
فُ  فِ ٍَ ِْ ْٝ . َخ ُٝ : َؿَٚف ْٔ َٔ  َأِشرَ  َأنْ  َؾْٚشَتْح

َجِٚل, َمعَ  ْرُت  افرِّ ـَ َبْرَ  َوَذ َتفُ  افزُّ ْٝ . َوَؽْرَ ٚنَ : َؿَٚف ـَ ِس, َأْؽَرَ  َو َرَف  افَّْٚ ًَ  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ , َؿدِ  َأينِّ  َوَش ُٝ ْٔ َٔ , اْشَتْح َٙ َّ ُٝ  َؾ , َوِجْئ َبْرَ  افزُّ

 ُٝ ِْ َُ َِْٔل: َؾ
َِ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َف َِ َِّؿَ  َظ فُ  افََّْقى, َرْأِد  َوَظَذ  َوَش ًَ رٌ  َوَم ٍَ َٕ 

ـْ  ََٕٚخ  َأْصَحٚبِِف, ِم َٖ َٛ  َؾ ـَ َْر
ُف, ِٕ ًَ , َم ُٝ ْٔ َٔ ُٝ  َؾْٚشَتْح َتَؽ, َوَظَرْؾ َٚل  َؽْرَ ََ  َواهللِ : َؾ

ُِِؽ  ّْ ٚنَ  افََّْقى حَلَ ـْ  َظَعَّ  َأَصدَّ  ـَ قبِِؽ  ِم ـُ فُ  ُر ًَ ْٝ . َم  ُبقأَ  إيَِلَّ  َأْرَشَؾ  َحتَّك: َؿَٚف

رٍ  ُْ دَ  َب ًْ ْتِْل بَِخِٚدٍم, َذفَِؽ  َب ٍَ َُ َٜ  َؾ ََٔٚش َرسِ  ِش ٍَ اَم  اْف َّٕ َٖ َُ ِْل َؾ ََ  أخرجف أمحد . " َأْظَت

ؿٚل احلٚؾظ: وافذي ييٓر أن هذه افَهٜ ـٕٚٝ ؿٌؾ ٕزول احلجٚب, 

 ومؼوظٔتف . اهـ 
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ؾٚفنٚهد أن ؽرة افرجٚل ظذ ًٕٚئٓؿ ومـ إفٔٓؿ وؽرة افًْٚء ظذ 

إًٍٔٓـ يًتز مـ أظذ وأحًـ افهٍٚت ادًٌدة هلذا اإلًٕٚن ظـ أشٌٚب 

 ٜ إػ ؤٚع افدٕٔٚ وافديـ ًٕٖل اهلل افًالمٜ وافًٚؾٜٔ.ٔافنٓقات ادٍو

ـْ ؾ ًَ  َٜ ْٝ  َظِٚئَن ٌَْح، يَمُٝمَِمقمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ  إِنْ : »َؿَٚف ُف  ايمِمه  هَمَٝمٛمٌَْمِ

٣مءُ  ًَ َٔم٣مٍت  ايمٛمِّ ، َُمَتَٙمٖمِّ َـّ ـَ  ََم٣م زمُِٚمُروؿمِِٜم ـَ  ُئْمَرهْم  أخرجف مًِؿ. «ايْمَٕمَٙمسِ  َِم

ظـ  بَرار ادرأة ذم بٔتٓٚ, وهنكأمر اهلل ظز وجؾ بٚحلجٚب, وأمر ؿد و

 دِم  َووَمْرنَ }: , ؿٚل تًٚػافتزج, ـؾ ذفؽ ؽرة أن تْتٓؽ حرمٜ ادًِؿ

َـّ  َٓ  زُمُٝمقسمُِ٘م ـَ  َو صْم َج  سَمػَمَّ ٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  سَمػَمه ُولَم  اجْلَ ْٕ ـَ  ا اَلةَ  َوَأوِمْٚم ىَم٣مةَ  َوآسمكِمَ  ايمِمَّ ـَ  ايمزَّ  َوَأؿمِْٔم

َم  َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل صْمَس  فَمٛمُْ٘مؿُ  يمُِٝمْذِه٤َم  اهلل ُيِريُد  إِٞمَّ ٌَْٝم٦ِم  َأْهَؾ  ايمرِّ َرىُمؿْ  ايْم  َوُيَْمٜمِّ

٣م }, وؿٚل تًٚػ: [11: إحزاب] {سَمْْمِٜمغًما َ َْزَواصِمَؽ  وُمْؾ  ايمٛمٌَِّله  َي٣مَأَيه  َوزَمٛم٣َمسمَِؽ  ِٕ

٣مءِ  ًَ
َـّ  ُيْدٞمكِمَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َوٞمِ ـْ  فَمَٙمْٝمِٜم َـّ  َِم ـَ  َأنْ  َأْدَٞمك َذيمَِؽ  صَماَلزمِٝمٌِِٜم ـَ  هَماَل  ُئْمَرهْم  {ُي٠ْمَذْي

 .[٦1: إضمزاب]

 غريتان: والغرية
 ؽرة ممدوح8ٜ حيٌٓٚ اهلل.

 وؽرة مذمقم8ٜ يٌٌوٓٚ اهلل.

: يَقل ـٚن -وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ - اهلل ٌٕلَّ  أن َظتٍٔؽ, بـ جٚبرِ  ظـؾًـ 

 وصمؾَّ  فمزَ  اهلل ُُيٌٜم٣م ايمتل همٟمَم٣م: اهللُ ُيٌِٕمُض  َم٣م وَمٛمٜم٣م اهللُ، ُي٤مه  َم٣م ايمَٕمغمةِ  َِمـ"
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ي٥ٌِم، دم هم٣ميمَٕمغمةُ  أخرجف أبق داود  "ري٥ٌمٍ  نمغمِ  دم هم٣ميمَٕمغمةُ  ُيٌِٕمُّمٜم٣م ايمتل وأَم٣م ايمرِّ

 صقاهد  .(, وفف 0437)

هل افتل تُقن ظـ ريٌٜ, إذا رأى مٚ يريٌف ذم  ظذ مٚ تَدم ؾٚدّدوحٜ

 أهؾ بٔتف أو مـ ئِف زجرهؿ ظام هؿ ؾٔف.

 .وادذمقمٜ: أن تُقن ظذ ؽر ريٌٜ

 :ثالثة أقساو والياس يف صفة الغرية 
مْٓؿ مـ يٌٚر ذم احلؼ وافٌٚضؾ, وربام صدد ظذ ًٍٕف وظذ  األول:

ًَٛ.زوجف, ودخؾ ذم  ٛ وَأْت
ًِ  بٚب افقشٚوس وَت

مْٓؿ مـ ٓ يٌٚيل مـ خرج ودخؾ وذهٛ ومـ أتك, وظذ أي   الثاىي:

 حٚل.

افقشط وهؿ افذيـ يًِّقن إًٍٔٓؿ وأهٚفٔٓؿ ضٚظٜ اهلل ظز  الثالث:

 وجؾ وإذا رأى مٚ حيتٚج إػ تَقيؿ ؿقم وٕحق ذفؽ.

حٚرم, افٌرة افٌرة ظذ ادوؾٚشتَٚمٜ إهة ادًِّٜ ؿٚئّٜ ظذ افٌرة, 

 ظذ حرمٚت اهلل أن تْتٓؽ. 

 افديٚثٜ. واألمر الثاىي املستقبح:

ٚفٍٚحنٜ افروٚ ب, وٓ يِزم ذم أهِف وؽرهؿ وهق أن يرى افًٍٚد

 . , واهلل ادًتًٚنمـ رِض مٚ دون ذفؽ بؾادًتٌَحٜ 
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أخرجف افًْٚئل  «ٓ يدطمُؾ اجلٛم٥ََّم َديهقٌث »: ابـ ظّر وذم حديٞ 

 .وؽره

ؾٚظِؿ وؾَؽ اهلل ؾُثر مـ افْٚس ٓ يِتٍٝ إػ أهؾ بٔتف ومٚ يَع مْٓؿ,  

, واحلٚل ـام افًَؾ ؤًٍٜ افديـ, هيًٜ افتٖثرادرأة مًُْٜٔ ؤًٍٜ  أن

 ؿٔؾ:

ؿ َحًْٚءُ  قهِلِ ََ َـّ افَثْٚءُ  ** َخَدظقهٚ بِ ُه رُّ ٌُ قاين َي ٌَ  َواف

صُمِؾ »يَقل: ط وافٌْل  ـٍ َأْذَه٤َم يمُِٙم٤مِّ ايمرَّ ـْ َٞم٣موِمَِم٣مِت فَمْٗمٍؾ َوِدي ََم٣م َرَأْي٦ُم َِم

َـّ  ـْ إضِْمَداىُم  «. اَْل٣مِزِم َِم

ؾُٚن مـ ادتًْٔٚت ظذ أبٚء وإمٓٚت وإزواج ومـ إفٔٓؿ أن يرظقا 

هذه ادرأة بتقجٔٓٓٚ, وٕهحٓٚ وافدظٚء هلٚ, وظدم ؾت  احلٌؾ ظذ افٌٚرب 

ودخالهتٚ, ٓبد أن يُقن اإلًٕٚن ظٚدٚ بنٖن أهِف,  ـام يَٚل, ذم خرجٚهتٚ

مع ظدم افتنديد وإشٚءة افيـ, ؾ٘ن إشٚءة افيـ مذمقمٜ, ؿٚل اهلل ظز 

ِـّ إشِْمٌؿ وجؾ:  ِـّ إِنَّ زَمْٔمَض ايمٓمَّ ـَ ايمٓمَّ ٌُقا ىَمثغًِما َمِّ
ط: وؿٚل افٌْل  .﴾ۚ  ﴿اصْمَتٛمِ

ِدي٧ِم » َـّ َأىْمَذُب اْْلَ ، هَم١مِنَّ ايمٓمَّ َـّ ٣مىُمْؿ َوايمٓمَّ  «. إِيَّ

وٓ يتجًس ظِٔٓٚ, وٓ تتجًس ظِٔف, ؾ٘ن ذفؽ مـ أشٌٚب ؾًٚد 

س, وفُـ إن ييٓر ؿٚل:  ؾًـ ابـ مًًقد "اجلّٔع.  ًّ هنْٔٚ ظـ افّتج

 . فْٚ رء ٕٖخذ بف
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يتًٚمؾ  إػ اإلؾًٚد وإٔٝ ٓ تنًر, ؾًذ اإلًٕٚن أن يٗديؾٚفتجًس  

بٚفيٚهر, مع ًٍٕف وأهؾ بٔتف وجرإف وأصدؿٚئف إٓ مـ طٓر ؽر ذفؽ, 

بٚفقحل ط ـْٚ ٕتًٚمؾ ذم ظٓد افٌْل "َٚل ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف: ؾ

وأن مـ أطٓر فْٚ خرا أمْٚه وؿربْٚه وهيرتف إػ اهلل, ومـ ل ييٓر فْٚ 

 . أخرجف افٌخٚري  "حًْفخرا ل ٕٖمْف ول َٕربف وفق ؿٚل أن هيرتف 

إن إتنٚر وشٚئؾ افتقاصؾ آجتامظل مـ  وذم ختٚم هذه افْهٔحٜ أؿقل

افقاتًٚبٚت وافًٌٍٔقك وافتِٔجرام وافٔقتٔقب وؽر ذفؽ مـ افقشٚئؾ 

افًْٚء, وإػ إؾًٚد ـثر مـ افْٚس ؾِذفؽ مـ افنٌٚب وأدى إػ إؾًٚد ـثر 

ٕهتف ودـ ئِف ذم افُػ ظـ يتًغ ظذ اإلًٕٚن أن يُقن ٕٚصحٚ فًٍْف و

اشتخدام مٚ يٌوٛ اهلل ظز وجؾ, ؾ٘ن هذا مـ افٌرة ظذ ديـ اهلل ظز 

وافؼ, واهلل ر ؾ٘ن ـثرا مـ افْٚس حلَٓؿ افيوجؾ, وظذ ادحٚرم, 

 .ادًتًٚن

أن , وؿْٚ اهلدى وافتَك وافًٍٚف وافٌْكًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن يرز

 دًِّغ إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف.يهِحْٚ وأزواجْٚ وأبْٚئْٚ ومجٔع ا

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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 1البر والعقوق :عشر الثالث مجلسال

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

 ط.وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف وصٍٔف مـ خَِف وخِِٔف 

 أمٚ بًد:

ظـ أمريـ ظئّغ أحدمهٚ مـ أشٌٚب خري  ذم هذا ادجِس ٕتُِؿو

افدٕٔٚ وأخرة, وافثٚين مـ أشٌٚب ذ افدٕٔٚ وأخرة. ًٕٖل اهلل افًالمٜ 

 وافًٚؾٜٔ. أٓ ومهٚ: افز وافًَقق فِقافديـ. 

أن اهلل ظز وجؾ ؿد ؿرن حؼ افقافديـ بحَف  يٚ مـ وؾَُؿ اهلل وتًِّقن

ٌُُدوا ذم مقاضـ مـ ـتٚبف, ؾَٚل ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م  اهلل: ﴿َوافْم َٓ سُممْمِ ـِ  ۚ  َو َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي

٣مًٞم٣م﴾ ًَ ٣مًٞم٣م , وؿٚل: إضِْم ًَ ـِ إضِْم ٣مُه َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ سَمْٔم  ،﴾ۚ  ﴿َووَم٢َمَٰ َرزمهَؽ َأ

ُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ وؿٚل:  َم َرزمه ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م  ۚ  ﴿وُمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َأسْمُؾ ََم٣م ضَمرَّ َّٓ سُممْمِ  ۚ  َأ

٣مًٞم٣م  ًَ ـِ إضِْم  .﴾ۚ  َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي

ًٛم٣م﴾.ويَقل اهلل ظز وجؾ ًْ ٣مَن زمَِقايمَِدْيِف ضُم ًَ ٞم ْٝمٛم٣َم اإْلِ  : ﴿َوَوصَّ

٣مًٞم٣م وؿٚل:  ًَ ٣مَن زمَِقايمَِدْيِف إضِْم ًَ ٞم ْٝمٛم٣َم اإْلِ ُف ىُمْرًه٣م َوَوَؤَمْتُف  ۚ  ﴿َوَوصَّ َٙمْتُف ُأَمه ََحَ

ُٙمُف َوهمَِِم٣ميُمُف شَماَلشُمقَن ؾَمْٜمًرا  ۚ  ىُمْرًه٣م  ُه َوزَمَٙمَغ َأْرزَمِٔمكَم ؽَمٛم٥ًَم  ۚ  َوََحْ ضَمتَّكَٰ إَِذا زَمَٙمَغ َأؾُمدَّ

 وَم٣مَل َربِّ َأْوِزفْمٛمِل َأْن َأؾْمُ٘مَر ٞمِْٔمَٚمَتَؽ ايمَّتِل َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمقَمَّ َوفَمعَمَٰ َوايمَِديَّ َوَأْن َأفْمَٚمَؾ 

                                                           
1

 .1٤٤1 لعام/  رمضان من عشر السادس في المجلس هذا كان 
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تِل  يَّ ٣م سَمْرَو٣مُه َوَأْصٙمِْح رِم دِم ُذرِّ ٦ٌُْم إيَِمْٝمَؽ َوإِنِّ  ۚ  َص٣مِْلً ٙمِِٚمكَم )إِنِّ سُم ًْ ـَ اظمُْ ( 9٦َِم

ـَ ََم٣م فَمِٚمُٙمقا َوَٞمَتَج٣مَوُز فَمـ ؽَمٝمَِّئ٣مِِتِْؿ دِم  ًَ ٌَُّؾ فَمٛمُْٜمْؿ َأضْم ـَ َٞمَتَٗم ُأويَمَٰئَِؽ ايمَِّذي

ْدِق ايمَِّذي ىَم٣مُٞمقا ُيقفَمُدوَن ) ٛم٥َِّم َوفْمَد ايمِمِّ ( َوايمَِّذي وَم٣مَل يمَِقايمَِدْيِف 9٥َأْصَح٣مِب اجْلَ

َتِٕمٝمَث٣مِن اهللَ ُأفٍّ يمَُّ٘مَم َأسَمِٔمَداٞمِٛمِل  ًْ ٣م َي ٌْقِم َوُُهَ َأْن ُأطْمَرَج َووَمْد طَمَٙم٦ِم ايْمُٗمُروُن َِمـ وَم

يمِكَم ) َوَّ ْٕ َّٓ َأؽَم٣مؿمغُِم ا َذا إِ ـْ إِنَّ َوفْمَد اهللِ ضَمؼٌّ هَمَٝمُٗمقُل ََم٣م َهَٰ  ُأويَمئَِؽ  (92َوْيَٙمَؽ آَِم

ـَ  ـْ  طَمَٙم٦ْم  وَمْد  ُأََمؿٍ  دِم  ايْمَٗمْقُل  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  ضَمؼَّ  ايمَِّذي ٌْٙمِِٜمؿْ  َِم ـَ  وَم ِـّ  َِم ْٞمسِ  اجْلِ ُؿْ  َواإْلِ  إِْنَّ

ـَ  ىَم٣مُٞمقا ي   ﴾.( 9٥) طَم٣مِهِ

ؾذـر مـ صٖن  هلامضب مثِغ فرجِغ أحدمهٚ بٚر بٖبقيف وأخر ظٚؿؾ 

افٌٚر أن أظامفف متٌَال وإٔف مرؾقع افدرجٚت ذم اجلْٚن بْٔام ذـر ذم صٖن 

 ًٚؾٜٔ.افًٚق إٔف خٚه ذم افداريـ. ًٕٖل اهلل افًالمٜ واف

ـِ ط شئؾ افٌْل ؿٚل:  ؾًـ أيب هريرة  ًْ ِس بُِح ـْ َأَحؼُّ افَّْٚ َم

َؽ »َصَحَٚبتِل؟ َؿَٚل:  ؟ َؿَٚل:  «ُأَمه ـْ َؽ »َؿَٚل: ُثؿَّ َم ؟ َؿَٚل:  «شُمؿَّ ُأَمه ـْ َؿَٚل: ُثؿَّ َم

َؽ » ؟ َؿَٚل  «شُمؿَّ ُأَمه ـْ أَمؽ وأزم٣مك شمؿ أدٞم٣مك : »وذم روايٜ «.شُمؿَّ َأزُمقك: »َؿَٚل: ُثؿَّ َم

 «. أدٞم٣مك

ـِ ؾوؿد شِؽ افًِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ أظذ درجٚت افز,  ـِ  ًَ َر, اْب َّ  ُظ

َّٕفُ  ٚنَ  َأ , إَِػ  َخَرَج  إَِذا ـَ َٜ َُّ ٚنَ  َم ُح  مِحَٚرٌ  َففُ  ـَ وَّ ِْٔف, َيَسَ َِ قَب  َمؾَّ  إَِذا َظ ـُ ِٜ  ُر َِ اِح  افرَّ

 ٌٜ َْْٔٚ َرْأَشُف, هِبَٚ َيُندُّ  َوِظاَمَم ٌَ اَمِر, َذفَِؽ  َظَذ  َيْقًمٚ ُهقَ  َؾ , بِفِ  َمرَّ  إِذْ  احْلِ َٚل  َأْظَرايِبٌّ ََ : َؾ
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 َٝ ًْ ـَ  َأَف ـِ  ُؾاَلنِ  اْب َْٖظَىٚهُ  َبَذ,: َؿَٚل  ُؾاَلٍن, ْب اَمَر, َؾ ْٛ : َوَؿَٚل  احْلِ ـَ  َهَذا اْر

, َٜ اَمَم ًِ َٚل  َرْأَشَؽ, هِبَٚ اْصُددْ : َؿَٚل  َواْف ََ ُض : َففُ  َؾ ًْ رَ  َأْصَحٚبِفِ  َب ٍَ  َفَؽ  اهللُ َؽ

 َٝ ْٔ َْظَرايِبَّ  َهَذا َأْظَى ْٕ َٝ  مِحًَٚرا ا ْْ ُح  ـُ ِْٔف, َتَروَّ َِ ًٜ  َظ َٝ  َوِظاَمَم ْْ  َرْأَشَؽ, هِبَٚ َتُندُّ  ـُ

َٚل  ََ ُٝ  إيِنِّ : َؾ ًْ
ِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ  َظ قُل  َوَش َُ ـْ  إِنَّ »: َي  ايْمػِمِّ  َأزَمرِّ  َِم

صُمؾِ  ِصَٙم٥مَ  َ  َأنْ  زَمْٔمَد  َأزمِٝمفِ  ُودِّ  َأْهَؾ  ايمرَّ أخرجف  «يمُِٔمَٚمرَ  َصِديًٗم٣م ىَم٣منَ  َأزَم٣مهُ  َوإِنَّ  ُيَقرمِّ

 .مًِؿ 

, ؾٔجٛ ظِٔؽ أن حتًـ ٓإفٔؽ أم  ٚحؼ افقافديـ ظئؿ شقاء أحًْو

ْٕٕٚ ٕجد ـثرا مـ افْٚس يًتحِقن ظَقق أبٚء وإمٓٚت بدظقى  إفٔٓام

أهنؿ ل حيًْقا إفٔٓؿ. إذا ـٚن أحًٕٚؽ إػ أبٔؽ وأمؽ إٕام هق جزاء 

ـْ ؾإلحًٚهنؿ ؾٓذا فٔس مـ اإلحًٚن  ٌْدِ  ًَ ـِ  اهللِ  َظ ٍرو, ْب ّْ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ ضِمؿَ ا إِنَّ  ": َوَش َٗم٥مٌ  يمرَّ  ايْمَقاِصُؾ  َويَمْٝمَس  زم٣ِميْمَٔمْرِش، َُمَٔمٙمَّ

َـّ  زم٣ِمظمَُْ٘م٣مهمِِئ،
ـْ  ايْمَقاِصَؾ  َويَم٘مِ  أخرجف افسمذي. " َوَصَٙمَٜم٣م َرَِحُفُ  وَمَْمَٔمْتفُ  إَِذا ََم

صٌر ظْدمهٚ مٓام  بٖبقيف واظِؿ إٔؽبٚرا  ظذ ادًِؿ أن يُقنؾٔجٛ  

ـزت وهذه حََٜٔ يٌٌْل أٓ ٌٍٕؾ ظْٓٚ ْٕٕٚ ؿد ٕجد افًتٚب مـ آبٚئْٚ 

 .وأمٓٚتْٚ وؿد صٚبٝ حلٕٚٚ وُحؼ هلؿ ذفؽ 

أن تُقن متحرزا ذم برهؿ واإلحًٚن إفٔٓؿ ذم مجٔع  ؾِذفؽ يٌٌْل 

إحقال إٓ إذا أمرك بًّهٜٔ ؾال شّع وٓ ضٚظٜ, ؾٚفىٚظٜ هلل ظز وجؾ 
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كَ  َأنْ  فَمعَم  صَم٣مَهَداكَ  َوإِنْ }, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: طفرشقفف و  يَمْٝمَس  ََم٣م ِِب  سُممْمِ

ٌُْٜمَم  سُمْمِْٔمُٜمَم  هَماَل  فِمْٙمؿٌ  زمِفِ  يَمَؽ  ْٞمَٝم٣م دِم  َوَص٣مضِم ٌِعْ  ََمْٔمُروهًم٣م ايمده ـْ  ؽَمٌِٝمَؾ  َواسمَّ  إرَِمَّ  َأَٞم٣مَب  ََم

ٌُِّئُ٘مؿْ  ََمْرصِمُٔمُ٘مؿْ  إرَِمَّ  شُمؿَّ  ﴿وُمؾ ومع ذفؽ  ,[13: فَامن] {سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  زمَِم  هَمُٟمَٞم

ًٓ ىَمِريًم ) َم وَمْق بِّ اْرََحُْٜمَم 72َلَُّ ٥ِم َووُمؾ رَّ َْحَ ـَ ايمرَّ لِّ َِم َم صَمٛم٣َمَح ايمذه ( َواطْمِٖمْض ََلُ

َٝم٣مِن َصِٕمغًما )  (﴾.72ىَمَم َرزمَّ

 افُالم٘ذا ـٚن مًِّغ تدظقن هلام بٚفرمحٜ, وٓ تَؾ هلام أف وهق أدٕك ؾ

 تْٓرمهٚ ؾُٔػ بّـ ييهبام ويزء إفٔٓام ًٕقذ بٚهلل مـ اخلذٓن. وٓ 

٣ٌَمئِِر ؾَمْتُؿ »ط: ؿٚل افٌْل , ؿٚل ظٌد اهلل بـ ظّرو وظـ  ـَ ايْمَ٘م َِم

صُمِؾ َوايمَِدْيفِ  ُجُؾ َوافَِدْيِف. َؿَٚل: «ايمرَّ  َٞمَٔمؿْ ». َؿُٚفقا َيٚ َرُشقَل اهلِل: َهْؾ َيْنتُِؿ افرَّ

صُمِؾ  ٤مه َأزَم٣م ايمرَّ ًُ فُ َي ٤مه ُأَمَّ ًُ ُف هَمَٝم ٤مه ُأَمَّ ًُ ٤مه َأزَم٣مُه َوَي ًُ  . متٍؼ ظِٔف  «هَمَٝم

ـْ افٌُٚئر ـام ذم حديٞ ط وذـر افٌْل  ٍَٕس, َظ ـِ  َأ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ  َظ

َِّؿَ  ٌَِٚئِر, ذِم  َوَش َُ كُ : »َؿَٚل  اْف ْ ، َوفُمُٗمقُق  زم٣ِمهللِ، ايمممِّ ـِ  َووَمْقُل  ايمٛمَّْٖمِس، َووَمْتُؾ  ايْمَقايمَِدْي

ورِ   . متٍؼ ظِٔف شايمزه

َّْٚ: َؿَٚل  أيب بُرةظـ و  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ِظْْدَ  ـُ َِ َِّؿَ  َظ َٚل  َوَش ََ َٓ »: َؾ  َأ

ٌُِّئُ٘مؿْ  ٣ٌَمئِِر؟ زمَِٟمىْمػَمِ  ُأَٞم اكُ » شَماَلشًم٣م «ايْمَ٘م ِْشَ ، َوفُمُٗمقُق  زم٣ِمهللِ، اإْلِ ـِ  َوؾَمَٜم٣مَدةُ  ايْمَقايمَِدْي

ورِ  ورِ  وَمْقُل  َأوْ  - ايمزه ٚنَ  «- ايمزه ـَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َو َِ َِّؿَ  َظ  ُمتًَُِّئٚ, َوَش

ََِس  ُرَهٚ َزاَل  َؾاَم  َؾَج رِّ َُ َْٚ َحتَّك ُي ِْ َْٔتفُ : ُؿ َٝ  َف َُ  . َش
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ََِّؿ ظٌداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ؾَٚل: ظـ و   ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهلُل َظ ـِ افٌَّْ َظ

اُك زمِ  "َؿَٚل:  ٣ٌَمئُِر: اإِلِْشَ ، َووَمْتُؾ ايمٛمَّْٖمِس، َوايمَٝمِٚمكُم ٣مهللايمَ٘م ـِ ، َوفُمُٗمقُق ايمَقايمَِدْي

 (4453أخرجف افٌخٚري) "ايمَٕمُٚمقُس 

ٜم٣مِت، »ادٌرة بـ صًٌٜ  وظـ َم فمَٙمْٝمُ٘مؿ: فُمُٗمقَق إَُمَّ إنَّ اهلل فمزَّ وصمؾَّ ضَمرَّ

ٌَٛم٣مِت، وََمٛمًْٔم٣م وه٣مِت، وىَمِرَه يَمُ٘مْؿ  ٠ماِل، وَوْأَد ايم ًه شَمالشًم٣م: ومٝمَؾ ووم٣مَل، وىَمْثَرَة ايم

 . متٍؼ ظِٔف شوإو٣مفَم٥َم اظم٣ملِ 

وذـر إمٓٚت دون أبٚء مع أن افز هلام, ٕن ـثرا مـ افْٚس ُتردون 

, ؾِذفؽ حذر اهلل وشىقتف ظذ أمٓٚهتؿ فوًٍٓـ بْٔام يُقن بٚرا بٖبٔف فَقتف

 مـ ظَقق إم.

دظٚ ظذ ؿقم أدرـقا أبٚئٓؿ وأمٓٚهتؿ ط افٌْل أن  وظـ أيب هريرة 

ُْٕػ »ثؿ دخِقا افْٚر,  ُْٕػ, ُثؿَّ َرِؽَؿ أ ُْٕػ, ُثؿَّ َرِؽَؿ أ ؟ يٚ ش. َرِؽَؿ أ ـْ ؿَٔؾ: َم

، أضَمَدُُه٣م، أْو ىمَِٙمْٝمِٜمم هَمَٙمْؿ َيْدطُمِؾ »َرشقَل اهللِ. ؿَٚل:  ََمـ أْدَرَك أزَمَقْيِف فِمٛمَْد ايم٘مػَِمِ

 . (0331)أخرجف مًِؿ  «ايمٛم٣َّمر

ـْ و ـِ  ُأيَبِّ  َظ ـِ  َمٚفٍِؽ, ْب ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ فُ  َوَش َّٕ ـْ  ": َؿَٚل  َأ  َأْدَركَ  ََم

٣م، َأوْ  َوايمَِدْيفِ  ـْ  ايمٛم٣َّمرَ  َدطَمَؾ  شُمؿَّ  َأضَمَدُُهَ  " َوَأؽْمَحَٗمفُ  اهللُ  هَمَٟمزْمَٔمَدهُ  َذيمَِؽ، زَمْٔمدِ  َِم

 ( .17205أخرجف أمحد )
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ايمقايمُِد أوؽمُط أزمقاِب اجلٛم٥َِّم، هم١منَّ »ط: ؿٚل افٌْل  ؿٚلوظـ أيب افدرداء 

 . أخرجف افسمذي  «ؾمئ٦َم همٟمِوع ذيمؽ ايم٣ٌمَب أو اضمَٖمْٓمف

ٚفز افز يٚ ظٌٚد اهلل ؾٓق مـ أظيؿ أشٌٚب دخقل اجلْٜ, وادُرومٚت ؾ

 . افًئامت

ـْ  , َظ َٜ ْٝ  َظِٚئَن ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚف َِ َِّؿَ  َظ  ٞمِْٚم٦ُم، ": َوَش

ٛم٥َِّم، دِم  هَمَرَأْيُتٛمِل ِٚمْٔم٦ُم  اجْلَ ًَ ـْ : هَمُٗمْٙم٦ُم  َيْٗمَرُأ، وَم٣مِرئٍ  َصْقَت  هَم  َهَذا: هَمَٗم٣ميُمقا َهَذا؟ ََم

ـُ  ضَم٣مِرشَم٥مُ  ، ىَمَذيمَِؽ  ": َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  " ايمٛمهْٔمَمنِ  زْم  ايْمػِمه

فِ  ايمٛم٣َّمسِ  َأزَمرَّ  ٣منَ َوىمَ  " ايْمػِمه  ىَمَذيمَِؽ   (  .03115أخرجف أمحد )  زمُِٟمَمِّ

 ظْٓام اهلل رِضظـ ابـ ظٌٚس  (1فٌِخٚري ) "إدب ادٍرد"وجٚء ذم 

َّٕفُ  َٚل إيِنِّ  َرُجٌؾ  َأَتٚهُ  َأ ََ ُٝ  َؾ ٌْ ْٝ  اْمَرَأةً  َخَى َب َٖ ٚ َتَُِْْحِْل َأنْ  َؾ َٓ ٌَ ي َوَخَى  َؽْرِ

 ْٝ ٌَّ ََٖح ْرُت  َتَُِْْحفُ  َأنْ  َؾ ٌِ ٚ َؾ َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ ُت ِْ َت ََ ْؾ  َؾ َٓ ـْ  يِل  َؾ ؟ ِم ٍٜ َؽ  َؿَٚل  َتْقَب ؟ ُأمُّ ٌٜ َّٔ  َح

, َؿَٚل  ْٛ  َؿَٚل  َٓ ْب  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهلل إَِػ  ُت رَّ ََ ْٔفِ  َوَت , َمٚ إَِف َٝ ًْ ُٝ  اْشَتَى ٌْ ُٝ  َؾَذَه ْف َٖ ًَ  َؾ

ـَ  ٌَّٚسٍ  اْب َ  َظ ْفَتفُ  ِل َٖ ـْ  َش َٔٚةِ  َظ ِف؟ َح َٚل  ُأمِّ ََ َِؿُ  َٓ  إيِنِّ : )َؾ اًل  َأْظ َّ  ظز اهلل إَِػ  َأْؿَرَب  َظ

 (افقافدة بر مـ وجؾ

ؾٕٚير إػ ابـ ظٌٚس رِض اهلل ظْف يرصد هذا افَٚتؾ فتٍُر ذٌٕف, وزوال 

 ظٌٔف إػ بر أمف واإلحًٚن إفٔٓٚ بٚفَقل وافًٍؾ وافًىٜٔ وؽر ذفؽ. 
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د اهلل ظز ؾ٘يٚك أخل ادًِؿ أن تٍرط ذم حؼ أبقيؽ, ؾِٓؿ افٍوؾ بً

, ؾرحٓؿ وـؿ حزٕٚ, وـؿ ؾرحٚ, وـؿ تًٌٚ  وجقدك وـؿ شٓراوجؾ ذم

إػ  مؤًٚ حلَقق وافديفوإن ـٚن  آبـ فٍرحؽ وحزهنؿ حلزٕؽ حتك

 .ٔٓٚ إذا حلَف رء دمد أثر ذفؽ ظِمع ذفؽ فُـ و

ز افقافديـ مـ أظيؿ مٚ يَرب إػ افرمحـ, وظَقق افقافديـ مـ أظيؿ ؾ

 ٜ وافًٚؾٜٔ. يٗدي إػ افْران. ًٕٖل اهلل افًالم

: ﴿َهْؾ ؾًذ ادًِؿ أن جيٚزي ادحًـ ب٘حًٕٚف ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يَقل

٣مُن ) ًَ ضْم َّٓ اإْلِ ٣مِن إِ ًَ ضْم إفٔؽ ؽٚيٜ  ٚوأبقك وأمؽ ؿد أحًْ (﴾.٥2صَمَزاُء اإْلِ

تٌقل و تتٌقط ذم مُٕٚؽ وتَقم  اً ٖمؽ ؿٚمٝ ظِٔؽ وصٌرؾاإلحًٚن, 

تًٌٝ وـؿ جٚظٝ بؾ بتْئٍؽ وإظدادك وتًٓر دروؽ, وتتٖل جلقظؽ 

ُف ىُمْرًه٣م َوَوَؤَمْتُف ىُمْرًه٣م» ؿٚل اهلل ظز وجؾ:مـ أجِؽ  َٙمْتُف ُأَمه  «.ََحَ

يىقف هبٚ.  هقو رأى ابـ ظّر رِض اهلل ظْف رجال حيّؾ أمف ظذ طٓرو

زيتٓٚ. ؿٚل: وٓ بزؾرة مـ زؾراهتٚ حغ ؾَٚل فف: يٚ ابـ ظّر أتراين جٚه

 ووًتؽ. 

وجٚء ذم بًوٓٚ إٔف ؿٔؾ فف: حتِّٓٚ وتْتير وؾٚهتٚ وـٕٚٝ حتِّؽ وتْتير 

 حٔٚتؽ. 
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ؾرق ظئؿ بغ إمريـ تًٛ أبٚء وإمٓٚت ظذ ابْٓؿ مـ أجؾ أن 

وؾٚهتام ٓ شٔام إذا ـٚن  مع إتيٚرآبـ إحًٚن احلٔٚة ويًتّر ؾٔٓٚ. و يًًد

 غ أو ـٚن صديديـ ظِٔف ؾال شقاء. مريو

ؾٌٌْٔل فْٚ أن ٕز آبٚءٕٚ وأمٓٚتْٚ وأن ٕحًـ إفٔٓام وأن ٕدظق هلام حتك بًد 

 مقهتام. 

حتًـ إػ مـ ـٕٚقا حيًْقن إفٔف وتزور مـ ـٕٚقا يزوروٕف وتقد مـ و

 .ظذ مٚ تَدم  ـٕٚقا يقدوٕف ؾ٘ن هذا أجره ظئؿ ومْزفتف رؾًٜٔ

ٍل ؾَقبتف ذم افدٕٔٚ مثؾ ؿىًٜٔ إب وإم, ومٚ مـ ذٕٛ أظجؾ مـ ظ 

َؾ اهلل سَمَٔم٣ملَم »ط: حديٞ أيب بُرة ؿٚل افٌْل  ـْ َذْٞم٤ٍم َأصْمَدُر َأْن ُئَمجِّ ََم٣م َِم

ٌَْٕمِل َووَمْمِٝمَٔم٥ِم  طِمَرِة َِمْثُؾ ايْم ْٔ طِمُر يَمُف دِم ا ْٞمَٝم٣م ََمَع ََم٣م َيدَّ يمَِِم٣مضِمٌِِف ايْمُٔمُٗمقزَم٥َم دِم ايمده

ضِمؿِ   .(2720داود )أخرجف أبق  «ايمرَّ

واجلزاء مـ جْس افًّؾ ـٔػ مٚ ـْٝ مع أبٔؽ شُٔقن ابْؽ مًؽ  

ؾٖحًـ إػ ًٍٕؽ بز وافديؽ وصِتٓام واإلحًٚن إفٔٓام وافٌذل وافًىٚء 

 هلام. 

وٕحـ ذم آخر افزمٚن, وؿد ـثر افًَقق وافًهٔٚن, ول يًِؿ إٓ مـ 

ًٍْٕٚ ذم هذا شِّف ادِؽ افديٚن شٌحٕٚف وتًٚػ. ؾٌٌْٔل فْٚ أن ٕجٚهد أ
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افٌٚب حتك وإن ـٚن إب ؽِٔيٚ, أو إم متًٌٜ ـام يَٚل ٓبد أن تهز 

 .إجر مـ اهلل  ًٍٕؽ, وأن حتتًٛ

ثّرة بر افقافديـ ذم افدٕٔٚ ؾواًل ظـ أخرة, ؾًـ ابـ ظّر إير إػ 

ٌَْٙمُ٘مْؿ ضَمتَّك آوَ »ط: ؿٚل افٌْل ؿٚل  ـْ ىَم٣مَن وَم َّ اُهُؿ اْٞمَْمَٙمَؼ شَماَلشَم٥ُم َٞمَٖمٍر ِِم

ْت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايْمَٕم٣مَر،  دَّ ًَ ـَ اجْلٌِؾ هَم اظمٌِْٝم٦ُم إلَِم نَم٣مٍر هَمَدطَمُٙمقُه، هم٣مْٞمَحَدَرْت َصْخرٌة َِم

ْخَرِة إَِّٓ َأْن سَمْدفُمقا اهلل سمٔم٣ملم زمِم٣ميمح  ـْ َهِذِه ايمِمَّ ُف َٓ ُيٛمِْجٝمُ٘مْؿ َِم هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ

ُٜمؿَّ ىَم٣منَ  رِم َأزَمقاِن ؾَمْٝمَخ٣مِن ىَمٌغَِماِن، َوىُمٛم٦ُْم َٓ  َأفْمَميمُِ٘مْؿ، وَم٣مَل رصمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ: ايمٙمَّ

ٌَْٙمُٜمَم َأْهاًل َوَٓ ََم٣مًٓ، هَمٛمََٟمى ِِب دِم ؿَمَٙم٤ِم ؾَمْكٍء َيْقًَم٣م، هَمَٙمْؿ ُأِرْح فَمَٙمْٝمِٜمَم  َأنْمٌُِؼ وَم

، هَمَ٘مِرْه٦م َأْن ُأوومَٓمٜمَم وَ  َم َٞم٣مئِٚمكْمِ َم زُمقوَمٜمَم هَمَقصَمْدُِتُ ٦ٌُْم ََلُ َأْن ضَمتَّك َٞم٣مََم٣م، هَمَحَٙم

ٌَْٙمُٜمَم َأْهاًل َأْو ََم٣مًٓ، هَمَٙمٌِْث٦ُم َوايْمَٗمَدُح فَمعَم َيِدى َأْٞمَتٓمُِر اؽْمتِٝمَٗم٣مـَمُٜمم ضَمتَّك  َأنْمٌَِؼ وَم

ٌُقوَمُٜمَم  ٌَْٝم٥ُم َيَتّم٣منَمْقَن فِمٛمَْد وَمَدَمل هَم٣مؽْمَتْٝمٗمَٓم٣م هَممَمزَم٣م نَم  «. زَمَرَق ايْمَٖمْجُر َوايمِمِّ

مـ اهلل, وتَديام  ظِٔؽ أن تالزم افز, رؾًٜ فًٍْؽ وذاء فًٍْؽ

٘ن ـْٝ مـ ادحًْغ إفٔٓؿ, ؾْٓٔئٚ ؾفًٍْؽ ٕٕؽ شٚئر إػ هذا افىريؼ, 

 فؽ ابؼ بٚفز مـ أبْٚءك. وإن ـْٝ مًٔئٚ إفٔٓؿ ؾٚبؼ بًقى ذفؽ. 

مع مٚ هق ؾٔف مـ افهالة, فُـ ل جيٛ داظل دًتز وذم ؿهٜ جريٟ ظزه 

ـْ أمف, ووؿع فف مٚ وؿع, ؾ ـِ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  ًَ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ ََِّؿ, َظ : َؿَٚل  َوَش

"  ْ َّٓ  اظمَْْٜمدِ  دِم  َيَتَ٘مٙمَّؿْ  ََل ك شَماَلشَم٥مٌ  إِ ًَ ـُ  فِمٝم  صُمَرْي٨ٌم  َوىَم٣منَ  صُمَرْي٨ٍم، َوَص٣مضِم٤ُم  ََمْرَيؿَ  ازْم
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َذ  فَم٣مزمًِدا، َرصُماًل  َ فُ  هَمَٟمسَمتْفُ  همِٝمَٜم٣م، هَمَ٘م٣منَ  َصْقََمَٔم٥ًم، هَم٣مختَّ ، َوُهقَ  ُأَمه  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُيَِمقمِّ

ل َربِّ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  صُمَرْي٨ُم  ٌََؾ  َوَصاَليِت، ُأَمِّ هَم٦ْم، َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم  ىَم٣منَ  هَمَٙممَّ  هَم٣مْٞمٌَمَ

ـَ  ، َوُهقَ  َأسَمْتفُ  ايْمَٕمدِ  َِم ل َربِّ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  صُمَرْي٨ُم  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُيَِمقمِّ  َوَصاَليِت، ُأَمِّ

ٌََؾ  هَم٦ْم، َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم ـَ  ىَم٣منَ  هَمَٙممَّ  هَم٣مْٞمٌَمَ  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُيَِمقمِّ  َوُهقَ  َأسَمْتفُ  ايْمَٕمدِ  َِم

ل َربِّ  َأيْ : هَمَٗم٣مَل  صُمَرْي٨ُم  ٌََؾ  َوَصاَليِت، ُأَمِّ  َُتِْتفُ  َٓ  ايمٙمُٜمؿَّ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َصاَلسمِِف، فَمعَم  هَمَٟموْم

٣مِت، ُوصُمقهِ  إلَِم  َيٛمُْٓمرَ  ضَمتَّك ًَ ائِٝمَؾ  زَمٛمُق رَ هَمَتَذاىمَ  اظمُْقَِم ٣ٌَمَدسَمفُ  صُمَرَْي٣ًم إِْهَ  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َوفِم

ٛمَِٜم٣م، ُيَتَٚمثَُّؾ  زَمِٕملٌّ  اَْمَرَأةٌ  ًْ هَْمتِٛمَٛمَّفُ  ؾِمْئُتؿْ  إِنْ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  زمُِح َو٦ْم : وَم٣مَل  يَمُ٘مْؿ، َٕ  يَمُف، هَمَتَٔمرَّ

ـْ  هَمَٟمَْمَ٘مٛمَْتفُ  َصْقََمَٔمتِِف، إلَِم  َيْٟمِوي ىَم٣منَ  َرافِمًٝم٣م هَمَٟمسَم٦ْم  إيَِمْٝمَٜم٣م، َيْٙمَتِٖم٦ْم  هَمَٙمؿْ  َٜم٣م، َِم ًِ  َٞمْٖم

ـْ  ُهقَ : وَم٣ميَم٦ْم  َويَمَدْت  هَمَٙممَّ  هَمَحَٚمَٙم٦ْم، فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَقوَمعَ   هَم٣مؽْمَتٛمَْزيُمقهُ  هَمَٟمسَمْقهُ  صُمَرْي٨ٍم، َِم

زُمقَٞمفُ  َوصَمَٔمُٙمقا َصْقََمَٔمَتفُ  َوَهَدَُمقا ِذهِ  َزَٞمْٝم٦َم : وَم٣ميُمقا ؾَمْٟمُٞمُ٘مْؿ؟ ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َيْيِ  هِبَ

، ٌَِٕملِّ ـَ : هَمَٗم٣مَل  َِمٛمَْؽ، هَمَقيَمَدْت  ايْم ؟ َأْي ٌِله  ضَمتَّك َدفُمقِن : هَمَٗم٣مَل  زمِِف، هَمَج٣مُءوا ايمِمَّ

، َ ، ُأَصقمِّ َف  هَمَٙممَّ  هَمَِمعمَّ ٌِلَّ  َأسَمك اْٞمٌَمَ ـَ  ايمِمَّ ـْ  نُماَلمُ  َي٣م: َووَم٣مَل  زَمْْمٛمِِف، دِم  هَمَْمَٔم  ََم

افِمل، هُماَلنٌ : وَم٣مَل  َأزُمقَك؟ ٌَُٙمقا: وَم٣مَل  ايمرَّ ٌُِّٙمقَٞمفُ  َرْي٨ٍم صُم  فَمعَم  هَمَٟموْم ُحقنَ  ُيَٗم ًَّ  زمِِف، َوَيَتَٚم

ٌْٛمِل: َووَم٣ميُمقا ـْ  َصْقََمَٔمَتَؽ  يَمَؽ  َٞم ،: وَم٣مَل  َذَه٤ٍم، َِم ـْ  َأفِمٝمُدوَه٣م َٓ  ىَمَم  ؿمكِمٍ  َِم

 .متٍؼ ظِٔف  هَمَٖمَٔمُٙمقا ىَم٣مَٞم٦ْم،

ايمٓمهْٙمَؿ »ؿٚل:  ؾٚحذر مـ طِؿ أبٔؽ وأمؽ, ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّر 

 .متٍؼ ظِٔف «ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ ـُمُٙمَمٌت َيْقَم 
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 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 ادْٓدِ  ًٚمظذ ادرء مـ وؿع احل **وطِؿ ذوي افَربك أصد موٚوٜ 

إذا ـْٝ ذم طِّؽ فًٌِٔد شتجٚزى ظذ ذفؽ ذم افدٕٔٚ وأخرة, ؾُٔػ  

ؾًـ أيب هريرة بيِؿ أبٔؽ, وبيِؿ أمؽ, ودظقة افقافد مًتجٚبٜ ظذ وفده, 

ودفمقُة ايمقايمِد فمعم »وذـر  «شَماَلشم٥م ٓ سُمَرده َدفْمَقُِتُؿْ »ط: ؿٚل افٌْل ؿٚل 

 .(1376أخرجف افسمذي ) «ويمِدهِ 

ُ٘مؿ، َوٓ سمْدفُمقا »ط: وَظـ َجٚبٍر ؿٚل: َؿٚل رُشقُل اهلل   ًِ ٓ سَمدفُمقا فَمعم َأْٞمُٖم

َّٓ زمَِخغْمٍ   .أخرجف مًِؿ  «فَمعم َأوِٓدىُمؿ، َوَٓ سَمْدفُمقا فَمعَم َأَْمَقايمُِ٘مؿ إِ

رتًٍٝ إػ افًامء ٚدظٚ ظِٔؽ أبقك وأمؽ بًٌٛ ؽوٌٜ أؽوٌتٓؿ ؾ ربامؾ

 ؾُٚن هبٚ ؾًٚد احلٚل, وادآل, ًٕٖل اهلل افًالمٜ وافًٚؾٜٔ.

 

ؾٚهلل اهلل ذم بر افقافديـ, واإلحًٚن إفٔٓام, وافدظٚء هلام, وافسحؿ ظِٔٓام, 

ظِٔٓام بًد مقهتام, وإٍٕٚد وصٔتٓام, وظّؾ افهدؿٚت اجلٚريٜ إن  ٜوافهدؿ

دٚء, اُتٛ, أو ذاء برادة افٌْٚء مًجد أو ضٌٚظٜ بـْٝ ممـ تًتىٔع ذفؽ 

أو حٍر بئر أو ذاء مهحػ, أو ؽر ذفؽ مـ افهدؿٚت افتل تهِٓؿ. ؾ٘ن 

 فٔس ؾٔٓٚ خالف. فِّٔٝ افهدؿٜوصقل 
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ـْ ؾ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ قَل َرُش  َأنَّ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  ًَ َِ َؿ, َظ َِّ  ََم٣مَت  إَِذا ": َؿَٚل  َوَش

٣منُ  ًَ ْٞم َّٓ  فَمَٚمُٙمفُ  فَمٛمْفُ  اْٞمَٗمَْمعَ  اإْلِ ـْ  إِ َّٓ : شَماَلشَم٥مٍ  َِم ـْ  إِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  فِمْٙمؿٍ  َأوْ  صَم٣مِرَي٥ٍم، َصَدوَم٥مٍ  َِم

 أخرجف مًِؿ . " يَمفُ  َيْدفُمق َص٣ميمٍِح  َويَمدٍ  َأوْ  زمِِف،

وأمٚ ؿراءة افَرآن ظذ روح ؾالن أو ظذ ٕٜٔ ؾالن ؾٓذا مـ افٌدع 

﴿َوَأن يمَّْٝمَس ؿٚل تًٚػ: ادحٚدثٚت افتل ٓ تهؾ إػ إبقيـ, وٓ إػ ؽرهؿ, 

َّٓ ََم٣م ؽَمَٔمكَٰ ) ٣مِن إِ ًَ َزاَء 22( َوَأنَّ ؽَمْٔمَٝمُف ؽَمْقَف ُيَرىَٰ )21يمِْْلِٞم َزاُه اجْلَ ( شُمؿَّ َُيْ

َْوذَمَٰ ) ْٕ  (﴾. 29ا

ًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن ئًْْٚ وإيٚـؿ ظذ بر آبٚئْٚ وأمٓٚتْٚ, وظذ أداء 

َٚل اهلل ؾَد امتدح اهلل مـ يهؾ مٚ أمر بف ؾاحلَقق افتل أوجٛ اهلل ظِْٔٚ, 

ـَ  : ﴿ظز وجؾ ُؿْ  َوَُيَُْمْقنَ  ُيقَصَؾ  َأنْ  زمِفِ  اهلل َأََمرَ  ََم٣م َيِِمُٙمقنَ  َوايمَِّذي  َوَُي٣َمهُمقنَ  َرهبَّ

٣مِب  ؽُمقءَ  ًَ
 ﴾.اْْلِ

ـِ  مٚفِؽ  ُأَشٔدِ  أيب ظـ( 3120وأمٚ حديٞ أيب أشٔد ظْد أيب داود )  ب

, ربًٜٔ ٚظدىِّ ًَّ ـُ  بْٔٚ: ؿٚل اف  إذ -وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهلل رشقلِ  ظْدَ  ٕح

, بْل ِمـ رجؾ جٚءهُ  َٜ  هؾ ,- وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهلل رشقَل  يٚ: ؾَٚل َشِِّ

 ,فمٙمٝمٜمم ايمِمالةُ  ,ٞمٔمؿ": ؿٚل مقهتام؟ بًدَ  بف أَبُرمهٚ ٌر  أبَقىَّ  بِرِّ  ِمـ بَل

٣م، َمـ فمٜمِدُِه٣م وإٞمٖم٣مذُ  َلم، وآؽمتٕمٖم٣مرُ   إٓ سمقَصُؾ  ٓ ايمتل ايمرضِمؿِ  وِصَٙم٥مُ  زمٔمِدُِهَ

, ؾٓق ؤًػ ذم شْده ظع بـ ظٌٔد اهلل إٕهٚري "َصِديِٗمٜمم وإىمرامُ  هبم،
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: "افهالة ظِٔٓام"فُـ ادًْك  جمٓقل, وظٌد افرمحـ بـ شِٔامن ؤًػ,

فٔس ؾٔٓٚ خالف, وأمٚ أن تهع هلام مع  ثٚبتٜ افهدؿٜ ظِٔٓامافدظٚء هلام. و

صالتؽ بًّْك إٔؽ تهع فؽ صالة وتهع هلؿ افهالة ادًٓقدة مـ رـقع 

 وشجقد ؾٓذا ٓ يهؾ إفٔٓام.

 

ٛم٣َم ؿقل إبراهٔؿ ظِٔف افًالم, مـ حًـ إدظٜٔ ذم هذا افٌٚب: و ﴿َرزمَّ

٣مُب ) ًَ
ل ٕقح ظِٔف ق. وؿ(﴾29انْمِٖمْر رِم َويمَِقايمَِديَّ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َيْقَم َيُٗمقُم اْْلِ

بِّ انْمِٖمْر رِم َويمَِقايمَِديَّ َوظمَِـ َدطَمَؾ زَمْٝمتَِل َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم افًالم:  ﴿رَّ

٣ٌَمًرا ) َّٓ سَم َٓ سَمِزِد ايمٓم٣َّمظمكَِِم إِ  (﴾. 7٥َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت َو

 احلّد هلل رب افًٚدغ.و
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 1والجفاء الغلو :عشر الرابع المجلس

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 . ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 وحيهؾ وافدٕٔقي افديْل افير هبام حهؾ مريـذم هذا ادجِس أ ٕذـر 

 افٌــِق]   :ومهٚ أٓ مْٓام يًِؿ مـ وؿؾ إخرة و افدٕٔٚ ذم افير هبام

 .[ واجلـٍٚء

 ادًّٔٚت مـ ذفؽ وؽر وافتًٚهؾ افتنددو , وافتٍريط اإلؾراطو

َرا ادروٚن ؾٓذان َداأو افْٚس ـثرأ ظذ َأثَّ ًَ  أديٚهنام ًدتؾَ  ـام مًٚينٓام ؾ

 ديـ نٕ مْٓام وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف وحذر وجؾ ظز اهلل حذر وفذفؽ

 ادتْىع بغ ووشط ,ؾٔف واجلٚذم ؾٔف افٌٚيل بغ وشط وجؾ ظز اهلل

 .وادتًٚهؾ

يمَِؽ ﴿ : وجؾ ظز اهلل ؿٚل  ٥مً  صَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمؿْ  َوىَمَذَٰ  أي[ 121:  افٌَرة]﴾  َوؽَمًْم٣م ُأَمَّ

 .وآظتَٚديٜ وافًٍِٜٔ افَقفٜٔ صٗوهنؿ مجٔع ذم خٔٚرا ظدًٓ 

مع  اخلٔٚر افًدل هؿ وافًالم افهالة ظِٔف فٌِْل ادتٚبًقن اإلشالم أهؾ

: مًًقد ابـ ؾًـ ادقاؾؼ وادخٚفػ, وذم حٚل افروٚ وافًخط, 

 . مًِؿ أخرجف « اظمُتٛمَْمِّٔمقنَ  َهَٙمَؽ  ، اظمُتٛمَْمِّٔمقنَ  َهَٙمَؽ  ، اظمُتٛمَْمِّٔمقنَ  َهَٙمَؽ »

                                                           
1

 هـ 1٤٤1 لعام رمضان من عشر السابع في المجلس هذا كان 
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ومًْٚه أن  واؿعٌ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؾخز خز هذا بٖن ؿِْٚ ؾ٘ن

 أدظٜٔ ؾٖـثر دظٚء بٖٕف ؿِْٚ وإنافًِـ ؿد وؿع ظذ هذا افهْػ افٌٌٔض, 

, ؾُـ حذرًا ظذ ًٍٕؽ أن تهٚب مًتجٚبٜ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 ًٚ  .بٚهلالك, وإٔٝ حتًٛ إٔؽ حتًـ صًْ

, فْٚ حتذيرٌ  وهق مـ افٌِق واجلٍٚء افُتٚب أهؾ وجؾ ظز اهلل حذر ؿدو 

َٓ  ِديٛمُِ٘مؿْ  دِم  سَمْٕمُٙمقا َٓ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهَؾ  َي٣م﴿  :ؾَٚل ظز وجؾ َّٓ  اهلل فَمعَم  سَمُٗمقيُمقا َو  إِ

ّؼ  َم  اْْلَ ٝمُح  إِٞمَّ ًِ ك اظمَْ ًَ ـُ  فِمٝم  َوُروٌح  ََمْرَيؿَ  إلَِم  َأيْمَٗم٣مَه٣م َوىَمٙمَِٚمُتفُ  اهلل َرؽُمقُل  ََمْرَيؿَ  ازْم

َٓ  َوُرؽُمٙمِفِ  ٣مهللزمِ  هَمآَِمٛمُقا َِمٛمْفُ  ا اْٞمَتُٜمقا شَماَلشَم٥مٌ  سَمُٗمقيُمقا َو َم  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمً  َواضِمٌد  إيَِمفٌ  اهلل إِٞمَّ

ٌَْح٣مَٞمفُ  َمَواِت  دِم  ََم٣م يَمفُ  َويمَدٌ  يَمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ؽُم ًَّ َْرضِ  دِم  َوََم٣م ايم ْٕ  ٣مهللزمِ  َوىَمَٖمك ا

ؼِّ  نَمغْمَ  ِديٛمُِ٘مؿْ  دِم  سَمْٕمُٙمقا َٓ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهَؾ  َي٣م وُمْؾ ﴿  ,[ 151: افًْٚء] ﴾َوىمِٝماًل   اْْلَ

 َٓ ـْ  َوٙمهقا وَمْد  وَمْقمٍ  َأْهَقاءَ  سَمتٌَُِّٔمقا َو ٌُْؾ  َِم ـْ  َوَوٙمهقا ىَمثغًِما َوَأَوٙمهقا وَم  ؽَمَقاءِ  فَم

ٌِٝمؾِ  ًَّ  [.55:ادٚئدة] ﴾ ايم

قه ظٌدوه حتك ظًٔك ذم افْهٚرى ؽال ؿدإذ   مـ ورجقه ودظقه وأهلَّ

 مـ ذفؽ وؽر ثالثٜ ثٚفٞ وإٔف اهلل ابـ إٔف وزظّقا وجؾ ظز اهلل دون

 . افٌٚئرة إؿقال

 اهلل أن فقٓ فَتِف ومُروا زٕٜٔ وفد إٔف زظّقا حتك افٔٓقد وجٍٚه

 . إفٔف رؾًف ظزوجؾ
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 وترك افًٌٚدات مـ ـثراً  افْهٚرى ابتدظٝ افًٌٚدات بٚب ذم وهُذا

, ؾوِقا وأوِقا, وؿد ؿٚل شٍٔٚن بـ افهٚحلٚت إظامل مـ ـثراً  افٔٓقد

صٌف بٚفٔٓقد, ومـ ؾًد مـ ظٌٚدٕٚ ؾٍٔف صٌف ظْٜٔٔ: مـ ؾًد مـ ظِامئْٚ ؾٍٔف 

 بٚفْهٚرى.

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 وهؾ أؾًد افديـ إٓ ادِقك**وظٌٚد شقء ورهٌٕٚٚ

 و افٔٓقد متٚبًٜ مـ حظٌ  ففو اجلٍٚء أو بٚفٌِقإمٚ  إمٜ هذه مـ ؾٚفٍٚشد

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل فرشقل ادتٚبع هق وافًٚل افْهٚرى

ـِ  ؾًـ  اهلل يرِض بام ظٚمالً  يُقن وأن فديْف حيتٚط أن ادًِؿ ؾًذ  اْب

ٌٍَّٚس, ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - اهلل َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظ َِ َِّؿَ  َظ ِٜ  َؽَداةَ  - َوَش ٌَ ََ ًَ  َظَذ  َوُهقَ  اْف

ُٝ  "ضَمًٍم  رِم  ايْمُٗمطْ ": ََٕٚؿتِفِ  ْى ََ َِ ٌْعَ  َففُ  َؾ ٍَٔٚت, َش َـّ  َحَه  اخْلَْذِف, َحَل  ُه

َؾ  ًَ َـّ  َؾَج ُٓ ُو ٍُ فِ  ذِم  َيْْ ٍِّ قُل  ـَ َُ ءِ  َأَْمَث٣مَل ": َوَي َٓ ٣م": َؿَٚل  ُثؿَّ  "هَم٣مْرَُمقا َه٠ُم َ  َأَيه

٣مىُمؿْ  ايمٛم٣َّمُس، ، دِم  َوايْمُٕمُٙمقَّ  إِيَّ ـِ ي ـْ  َأْهَٙمَؽ  هَم١مِٞمَّم ايمدِّ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم ـِ  دِم  ايْمُٕمُٙمقه  وَم ي  ايمدِّ

 . ( 1207أخرجف ابـ مٚجف )

ٌٜ  ٕزؽتٚن ؾٔف وفِنٔىٚن إٓ اإلشالم أظامل مـ ظّؾٍ  مـ ومٚ  افٌِق إػ ٕزؽ

 ٌٜ  مـ رآه ؾ٘ن اإلًٕٚن إؽقاء يٌحٞ ظـ ضريَٜ افنٔىٚن ٓن اجلٍٚء إػ وٕزؽ
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 ادٍرضغ بٚب مـ رآه وإن افٌِق بٚب مـ أتٚه بٚفديـ افًّؾ ظذ احلريهغ

 . اجلٍٚء بٚب مـ جٚءه

 شُرديؽ ؾٕ٘ف حٌٚئِف ذم تُقن أن وإيٚك ادداخؾ افنٔىٚن ظذ ؾٖؽِؼ

ـْ ؾ ٍَٕس, ًَ َُٖفقا ًَٕٚشٚ َأنَّ  َأ ِلِّ  َأْزَواَج  َش ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َوَش ٌََٚدتِفِ  َظ  ذِم  ِظ

, ِّ َٟميُمقنَ  َأوْمَقامٍ  زَم٣مُل  ََم٣م ": وَم٣مَل  شُمؿَّ  فَمَٙمْٝمِف، َوَأشْمٛمَك اهللَ، هَمَحِٚمَد : َؿَٚل  افنِّ ًْ  فَممَّ  َي

٣م َأْصٛمَُع، ُج  َوُأهْمْمُِر، َوَأُصقمُ  َوَأَٞم٣مُم، هَمُٟمَصقمِّ  َأَٞم٣م َأَمَّ ٣مَء، َوَأسَمَزوَّ ًَ ـْ  ايمٛمِّ ـْ  َرنِم٤َم  هَمَٚم  فَم

 متٍؼ ظِٔف. " َِمٛمِّل هَمَٙمْٝمَس  ؽُمٛمَّتِل،

 افٌْل زوجٚت إػ جٚءوا ادحٌٜو اخلرو 8 افهالح أهؾ مـ ثالثٜؾٓٗٓء  

 ـٔػ وشِؿ8 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ظـ ظٌٚدة نقيًٖف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل بٖظامل أخزوا ؾِام يَقمو يْٚم8و يهقم8و يهع8

  وذـرٍ  وؿٔٚمٍ  وصٔٚمٍ  صالةٍ  مـ
ٍ
قَهٚ ـٖهنؿ ودظٚء ٚفُّ ََ  8 ؿِِٜٔ رأوهٚ يًْل َت

 أن ؾِف ذٌٕف مـ تَدم مٚ فف اهلل ؽٍر ؿد وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ؿٚفقاو

 يتٌتؾ أن يريد  افًْٚء أتزوج ؾال إٔٚ أمٚ حدهؿأ ؿٚل ثؿ إظامل هذه يًّؾ

  فًٌِٚدة ويتٍرغ

 وافذـر بٚفهالة افِٔؾ حئل أن يريد افِٔؾ مٚإ ٓ إٔٚ وأمٚ افثٚين وؿٚل

 افَرآن وؿراءة وافدظٚء



 

 

 

 المجلس الرابع عشر: الغلو والجفاء

 

[035] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ًٚ  افدهر يهقم أن يريدؾىرأ الأصقم ؾ وإٚ افثٚفٞ وؿٚل   إػ بف متَرب

 . بذفؽ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؾٚخز وجؾ ظز اهلل

ًٚ  َٚمؾ ًٚ  خىٌٔ  اهلل رشقل يٚ ًٕؿ ؿٚفقا وـذا ـذا ؿِتؿ افذيـ إتؿ ؾَٚل مٌوٌ

ُج  َوُأهْمْمُِر، َوَأُصقمُ  َوَأَٞم٣مُم، ُأَصقمِّ  ان أَم٣م وم٣مل ٣مَء، َوَأسَمَزوَّ ًَ  فمـ َرنِم٤َم  همَٚمـ ايمٛمِّ

 .َِمٛمِّل همٙمٝمَس  ؽُمٛمَّتل

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ظّرو بـ ظٌداهلل وظـ هُِٜ افًْٜ ظـ ٚفًٌدؾ

ةٌ  فمٚمؾٍ  يم٘مؾِّ »  :وشِؿ ةٍ  يم٘مؾَّ  و»  وإؿٌٚل وؿقة ٕنٚط« ِِشَّ  ـًؾ « همؼمةٌ  ِِشَّ

 إلم همؼمسُمفُ  ىم٣مَٞم٦م وََمـ رؾمد همٗمد ؽمٛمَّتل إلم همؼمسُمفُ  ىم٣مَٞم٦م همَٚمـ»  وتًٚهؾ وُبًد

 .أخرجف أمحد  « هَٙمَؽ »  أو «ـمؾ همَٗمد ذيمَؽ  نمغمِ 

 إمٚ إمٜ ذم احلٚصؾ افًٍٚد أن فقجدٕٚ اإلشالمٜٔ افًٚحٜ تٖمِْٚ وفق

 وؽر افٍَٜٓٔ أو افًِّٜٔ أو افًَديٜ ادًٚئؾ ذم شقاءً  اجلٍٚء أو افٌِق بًٌٛ

 . ادًٚئؾ مـ ذفؽ

 تًئؿ ذم ؽِقا افٔٓؿ ومـ وافٌٚضْٜٔ وافهقؾٜٔ افراؾوٜ أن ؾْجد

 مع وزاروهٚ افْدور هلٚ وسؾقا افٌَٚب ؿٌقرهؿ ظذ بْقا حتك إمقات

 افْذور هلٚ وأظىقا افدمًٚت ظْدهٚ واشٌِقا احلرام افٌٔٝ زيٚرة ذم زهدهؿ

 رب فديـ ادحٚدة إهنٚ اهلل وأيؿ افهٚحلغ حمٌٜ أهنٚ وزظّقا افًئامت

ٍٜ  مـ خهٚئهف ذم وجؾ ظز هلل وادنٚرـٜ افًٚدغ ٍٜ  ربقبٔ  ذفؽ وٕحق وأفقهٔ



 

 

 

 المجلس الرابع عشر: الغلو والجفاء

 

[036] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 شٖفقهٚ وربام ادوٚر وتدؾع ادْٚؾع دمِٛ ؿٌقرهؿ مـ ـثراً  أن يزظّقن إذ

 :افَٚئؾ ؿٚل حتك ذفؽ وؽر واحلٚجٚت وإزواج وإرزاق إوٓد

 (ظّر أيب بَز فقذوا ** افتس مـ خٚئٍغ يٚ)

 : يَقل وأخر

 (حثٚتف شرهٚ ذم ؽٚثٜ**ا ؽٚثٜا مقشك ابـ يٚ مْؽ يل هٝ)

 .افًٚدغ رب فديـ ادخٚفٍٜ وأؾًٚهلؿ ادُْرة أؿقاهلؿ هل وـؿ 

 وجًِقهٚ داشقهٚ بؾ حرمٜ فٌَقرٍ  يرظقا ؾِؿ افٌٚب هذا ذم إٌٔٚس  وجٍٚ 

 أن ويًتَد افٌَقر حرمٜ يراظل مـ وؿٌِٔؾ  فًٔٚراهتؿ وضرق فدواهبؿ مرابط

ْنُ  ِٝ  َظْيؿِ  ـَ ِّٔ هِ  اد ْنِ َُ ًّٔٚ ـ  .  ح

 افْٚس ظذ ؾًٍٔدون يتْىًقن إٔٚس أن دمد افديـ أمقر اؽِٛ ذم وهُذا

 اجلٓٚديٜ واجلامظٚت وداظش افَٚظدة تْئؿ أصحٚب حٚل هق ـام مًٚئنٓؿ

 أو اهلل إزل مٚ بٌر حُّقا اهنؿ بدظقى ادًِّغ يٍُرون حٔٞ افٔٓؿ ومـ

 ادًِّغ بغ جيري افذي افهِ  بًٌٛ أو افىقاؽٔٝ وافقا بٚهنؿ

 . ذفؽ وٕحق وافُٚؾريـ

ًٚ  افُٚؾريـ مـ تَربقا وإٌٔٚس   إػ وتنًٌٓٚ  وميٚهرةً  ومْٚسةً  ومقدةً  حٌ

 .ذفؽ ؽر
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: » يَقل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلشًّٝ  ظّر وظـ ظٌد اهلل بـ 

ٌَّفَ  َمـ  «.  َمٛمْٜمؿ هَمٜمقَ  زمٗمقمٍ  سمُم

٣م َي٣م:﴿ ؿٌؾ ذفؽ ظزوجؾ اهلل ويَقل َ ـَ  َأَيه  ايْمَٝمُٜمقدَ  سَمتَِّخُذوا َٓ  آََمٛمُقا ايمَِّذي

ؿ َوََمـ ۚ   زَمْٔمضٍ  َأْويمَِٝم٣مءُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ۚ   َأْويمَِٝم٣مءَ  َوايمٛمََِّم٣مَرىَٰ  ٛمُ٘مؿْ  َيَتَقَلَُّ فُ  َمِّ  ۚ   َِمٛمُْٜمؿْ  هَم١مِٞمَّ

 [.31:ادٚئدة]﴾  ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  ايْمَٗمْقمَ  ََيِْدي َٓ  اهلل إِنَّ 

٣َم َي٣م﴿  ذفؽ بغ وفُـ تٍريط وٓ إؾراط وٓ جٍٚء وٓ ؽِق ؾال  ـَ  َأَيه  ايمَِّذي

اَِمكمَ  ىُمقُٞمقا آََمٛمُقا طِ  وَمقَّ ًْ  افدئْٜ ادًٚئؾ ذم وافًَط[ 113:افًْٚء] ﴾ زم٣ِميْمِٗم

 . افزيٜ خر وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّد هدي مالزمٜ هق

 شِّٝ ممـ إٓ ديْؽ تٖخذ ؾال صٖهنؿ ذم حيتٚضقا أن فًِِّّغ ؾٌٌْٔل

 ؾٍل جٍٚء وٓ ؽِق ٓ اهلل مروٚة إػ بٚدٌٚدرة وظِٔؽ وضريَتف ظَٔدتف

 هبٚ اهلل ٕزلأ مٚ وصِقات افرؽٚئٛ صالة مثؾ ؾٚدخِقا إٌٔٚس  ؽال افهالة

 ديـ ذم دخِقاأ افذيـ مـ تُـ أن ؾ٘يٚك افهالة ؤًقا وإٔٚس شِىٚن مـ

﴿ :, ؿٚل اهلل ظز وجؾاهلل امر مٚ ؤًقا افذيـ مـ تُقن وان مْف فٔس مٚ اهلل

اَلةَ  َأَو٣مفُمقا طَمْٙمٌػ  زَمْٔمِدِهؿْ  َِمـ هَمَخَٙمَػ  ٌَُٔمقا ايمِمَّ َٜمَقاِت  َواسمَّ ْقَف  ۚ   ايمُمَّ ًَ  هَم

ًٚ [ 37:مريؿ] ﴾ نَمٝم٣ًّم َيْٙمَٗمْقنَ   . بٚهلل وافًٔٚذ مقجًًٚ  صديداً  ظذاب
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ًٚ  افٍَر إػ افزـٚة يدؾع ٓ أن ويريد يتْىًقن إٌٔٚس  افزـٚة بٚب وذم  ضًٚم

ًٚ  أو  مٚل ذم تكف إذ أشٚء ؿد وهذا هْٚ وهٚ هٚهْٚ يٌددهٚ ٓ حتك ذاب

 .إذهنؿ بدون افٌر

 بٚب ذم وجيًِٓٚ وفقفده وفزوجف ٓمف ؾٔٓٛ افزـٚة ظذ يتحٔؾ خروآ 

 مِتزمًٚ  ؾُـ فف وذظف فف اهلل ؾروف ممٚ ادًُغ ويّْع هْٚ وهٚ هْٚ هٚ اهلدايٚ

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل هلدي

 ؾىقرهؿ ذم ويٗخرون شحقرهؿ ذم حيتٚضقن إٌٔٚس  افهٔٚم بٚب وذم

 اهلل صذ افٌْلأن  ؾًـ شٓؾ بـ شًد  وهذا هبذا يٌٚفقا ل ربام وإٔٚس

ُٙمقا َم٣م زمَخغْمٍ  ايمٛم٣َّمُس  َيَزاُل  ٓ »:ؿٚل  وشِؿ ظِٔف  . أخرجف مًِؿ  « ايمِٖمْْمرَ  فَمجَّ

ُروا: » وؿٚل افًحقر تٖخر وشِؿ ظِٔف اهلل صذ هديف وـٚن حَّ ًَ  دم هم١منَّ  سَم

ُحقرِ  ًَّ  .أخرجف مًِؿ ظـ إٔس  « زَمَرىَم٥مً  ايم

 َأْهؾِ  َوِصَٝم٣ممِ  ِصَٝم٣مَِمٛم٣َم زمكْمَ  َم٣م هَمِْمُؾ :» ظـ ظّرو بـ افًٚص و

َحرِ  َأىْمَٙم٥مُ  ايم٘مَِت٣مِب، ًَّ  .أخرجف مًِؿ  «ايم

 ادتًَّغ صْٔع هق ـام افْجؿ يرى افنٚهد يرى حتك يٍىرون ٓ وإٌٔٚس 

 افٌْل صقم وؾؼ صقمف يُقن أن اإلًٕٚن ظذ ؾٔجٛ وؽرهؿ افراؾوٜ مـ

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ضريَٜ وظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

وذم بٚب إشامء وافهٍٚت ؽالة ادًىِٜ ذم افتْزيف, ؾًىِقا اهلل مـ 

أشامئف وصٍٚتف, أو بًوٓٚ ظـ دٓفتٓٚ احلَٜ, وجٍٚ ادّثِٜ ؾّثِقا اهلل 

ءٌ  ىَمِٚمْثٙمِفِ  يَمْٝمَس }وشِؽ أهؾ افًْٜ ادذهٛ افقشط: بّخِقؿٚتف,  ذم  {يَشْ

ِٚمٝمعُ  َوُهقَ }أشامئف وصٍٚتف, ؾًِّقا مـ افتّثٔؾ  ًَّ ٌَِِمغمُ  ايم ؾٖثٌتقا فف مٚ  {ايْم

  . طأثٌٝ, ومٚ أثٌتف فف رشقفف 

 ـالمهٚو بخر يٖتٔٚن ٓ خىران مروٚن واجلٍٚء افتندد إنظٌٚد اهلل 

ـٌ  ـالمهٚ افَرار وبئس افْٚر إػ مٍيض  ظذ يُـ ول يْزفف ول اهلل يؼظف ل دي

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل شْٜ وؾؼ

 وافًِّٜٔ افًِّٜٔ إبقاب مجٔع ذم وشط ضريٍؼ  ظذ ادًِؿ أخل يٚ ؾُـ 

  بٔعٍ  مـ ادًٚمالت ذم 8
ٍ
ٍٜ  وذاء ٍٜ  وهٌ  وٕحق وشالم وظتؼ ىوظّر وظىٔ

, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ضريؼ مـ اهدى وٓ ذفؽ

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللَِّ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يمََّٗمْد ﴿  ًَ طِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهللََّ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِّـ ضَم ْٔ  ا

 اهلل مروٚة إػ ادقصؾ افًٌٔؾ هق ٓذاؾ [01:إحزاب] ﴾ ىَمثغًِما اهللََّ َوَذىَمرَ 

ٌهقنَ  ىُمٛمُتؿْ  إِن وُمْؾ ﴿ , ؿٚل تًٚػ: وجؾ ظز
ٌُِٔمقِن  اهلل َُتِ ٌُْ٘مؿُ  هَم٣مسمَّ ٌِ  َوَيْٕمِٖمرْ  اهلل ُُيْ

ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللوَ  ۚ   ُذُٞمقزَمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  , وظـ ظٚئنٜ رِض [11:ظّران آل] ﴾ رَّ

 َردٌّ  هَمٜمق همِٝمِف، يمٝمَس  َم٣م هذا َأَْمِرَٞم٣م دم َأضْمَدَث  ََمـ »: طاهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ ؿٚل افٌْل 

 .متٍؼ ظِٔف  «
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 افديـ ُتٔٔع هبٚ ويريدون افقشىٜٔ إػ يْٚدي مـ دمد ؿد إيٚم هذه وذم

 ٓ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل بف جٚء مٚ هق اخلٔٚر وافًدل افقشط ؾ٘ن وآ

 . ذفؽ بغ وفُـ اجلٍٚء إػ وٓ افٌِق إػ

ٚلِ  َبِٚب  ذِم  َوَشطٌ  َوُهؿْ ذم افقاشىٜٔ: وأختتؿ بُالم صٔخ اإلشالم  ًَ  اهللِ  َأْؾ

ِٜ  َبْغَ  يَّ ِٜ  اجْلَْزِ َدِريَّ ََ ِٜ  َبْغَ  اهللِ َوِظٔدِ  َبِٚب  َوذِم . َواْف ِٜ  ادُْْرِجَئ ـَ  واْفَقِظِٔديَّ ِٜ  ِم َدِريَّ ََ  اْف

ِهؿْ    َبِٚب  َوذِم . َوِؽْرِ
ِ
ـِ  اإِلياَمنِ  َأْشاَمء ي ِٜ  َبْغَ  وافدِّ , احْلَُروِريَّ ِٜ َتِزَف ًْ  َوَبْغَ  َوادُْ

 ِٜ ِٜ  ادُْْرِجَئ َّٔ
ِّ
ْٓ  َبْغَ  -وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهللِ  َرُشقلِ  َأْصَحِٚب  َوذِم . َواجْلَ

 ِٜ اؾَِو  اهـ  .واخْلََقاِرِج  افرَّ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 والتشديد السماحة :عشر الخامس مجلسال

 1ةوالمشاح

 اهلل إٓ افف ٓ أن واصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .ورشقفف ظٌده حمّداً  أن واصٓد

 :بًد أمٚ

 . وادنٚحٜ ويوٚده افًامحٜ وهق, ظئؿ خٍِؼ  ظـذم هذا ادجِس  ٕتُِؿ

 اهلل صذ حمّداً  اهلل بًٞ وؿدؾٚفديـ احلؼ ؿٚئؿ ظذ افًامحٜ وافرؾؼ, 

, وذم حديٞ أيب بـ ظٌٚس ابـ حديٞ ذم ـام افًّحٜ بٚحلٍْٜٔٔ وشِؿ ظِٔف

أخرجف افسمذي   اظمجقؽمٝم٥م وٓ ايمٛمٌماٞمٝم٥م وٓ ايمٝمٜمقدي٥م ٓ :ـًٛ

(1776) . 

ـٌ ؾديـ اإلشالم   وآظتَٚدات افًٌٚدات ذم وافتًٔر افًامحٜ ظذ ؿٚئؿٌ  دي

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل , ؾًـ أيب هريرة وادًٚمالت وإخالق

ـَ  هذا إنَّ :» وشِؿ ي ـْ  ُيٌن  ايمدِّ ـَ  ُيُم٣مدَّ  ويم ي َّٓ  أضمٌد  ايمدِّ ٌَُف، إ ُدوا نَمَٙم دِّ ًَ  «ووَم٣مِرزُمقا هَم

 .أخرجف افٌخٚري

 َوََم٣م}ؾٓق ديـ بًٔد ظـ افٌِق واجلٍٚء, وافندة, وافًن, ؿٚل اهلل تًٚػ: 

ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  ي ـْ  ايمدِّ ٥مَ  ضَمَرٍج  َِم ىُمؿُ  ُهقَ  إزِْمَراِهٝمؿَ  َأزمِٝمُ٘مؿْ  َِمٙمَّ ٙمِِٚمكمَ  ؽَممَّ ًْ ـْ  اظمُْ  َِم

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان من عشر الثامن في المجلس هذا كان 
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ٌُْؾ  ـَ }, وؿٚل تًٚػ: [56: احلٟ] {وَم ؽُمقَل  َيتٌَُِّٔمقنَ  ايمَِّذي لَّ  ايمٛمٌَِّلَّ  ايمرَّ َُمِّ ْٕ  ايمَِّذي ا

ْٞمِجٝمؾِ  ايمتَّْقَراةِ  دِم  فِمٛمَْدُهؿْ  ََمْ٘مُتقزًم٣م ََيُِدوَٞمفُ  ـِ  َوَيٛمَْٜم٣مُهؿْ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َيْٟمَُمُرُهؿْ  َواإْلِ  فَم

ؿُ  َوُُيِؾه  اظمُْٛمَْ٘مرِ  ٣ٌَمِت  ََلُ مُ  ايمْمَّٝمِّ ٣ٌَمئ٧َِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َوُُيَرِّ ُهؿْ  فَمٛمُْٜمؿْ  َوَيَّمعُ  اخْلَ  إِْْصَ

 َ ْٕ ـَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايمَّتِل نْماَلَل َوا ُروهُ  زمِفِ  آََمٛمُقا هَم٣ميمَِّذي وهُ  َوفَمزَّ ٌَُٔمقا َوَٞمٌَمُ  ايمٛمهقرَ  َواسمَّ

  [135: إظراف] {اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  ُأويَمئَِؽ  ََمَٔمفُ  ُأْٞمِزَل  ايمَِّذي

 َرصُماًل  اهلل َرضِمؿَ » : وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل ظـ جٚبر و

ى، وإذا زم٣مَع، إذا ؽَمْٚمًح٣م  .  افٌخٚري أخرجف « اوْمَت٢َم  وإذا اؾْمؼَمَ

 طؾ٘ن ـٚن خزًا ظْٓؿ ؾًْؿ اخلز, وإن ـٚن دظٚء ؾدظٚء افٌْل 

ًٚ, ؾتًرض ٕشٌٚب حهقفؽ ظذ دظٚء رشقل اهلل   فؽ . طيًتجٚب ؽٚفٌ

 ايمِمػم ؾَٚل اإليامن ؾوؾأ ظـ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ُشئؾ وؿد

 ظًٌٜ بـ ظّرو حديٞ أبق ظٌٔد ذم اإليامن, وؽره مـأخرجف  وايمًمضم٥م

 وظـ أؿداره وظذ اهلل ضٚظٜ ظذ افهز اإليامن ؾوؾ, ؾٖصقاهد وفف

 . فصٔٚمً

 جرإف8 معو 8 بٔتف ذم مًٚمالتف مجٔع ذم افٍْس شامحٜ وافًامحٜ

 ظِٔف اهلل صذ افُريؿ افٌْل بف ُتٔز ظئؿ خٌِؼ  ؾٓل أظدائف مع بؾ أرحٚمفو

 .ؾٔف ورؽٛ ظِٔف وحٞ بف مرأو وشِؿ
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 (2153أخرجف أبق داود ) « فَمَثراِِتِؿ اَلٝمئ٣مِت  َذِوي َأوِمٝمٙمقا »: ؿٚلوؿد  

 . ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ

 ؽٌِتف ربام اهلٔئٚت ذوي مـ رجٌؾ  ظِٔؽ اخىٖ اذا افًامحٜ مـ وهذا

 ؾًٚجِف افنٖن هذا أهؾ مـ فٔس ٕفأ إصؾ وذم صٔىٕٚف أزه أو ًٍٕف

 أهؾ مـ ـْٝؾ٘ذا  افًّؾجْس  مـ واجلزاء وادًٚحمٜ وافًٍق بٚإلؿٚفٜ

 ظِٔؽ حهِٝ ادنٚحٜ أهؾ مـ ـْٝ وان افًامحٜ جٚءتؽ افًامحٜ

 . ادنٚحٜ

 وأيب مًًقد ؿٚٓؾ بٖن ادروءة افٍهٚحٜ وافًامحٜ, ؾًـ حذيٍٜ وؿد ؿٔ

 فٌِامٕف يَقل وـٚن افْٚس يٌٚيع رجؾ ـٚن وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل

 ظز اهلل فَل ؾِام ظَّْٚ يتجَٚوزَ  أن اهللَ  فًؾَّ  ادُقِهِ  ظـ ودمٚوزوا ادًُِنِ  إيروا

 وهذه افًئؿ اخلِؼ هبذا متّٔزاً  ـٚن إف إٓ صٚف  ؽر ظّؾٍ  بُثر وجؾ

ـُ :» وجؾ ظز اهلل ؿٚل اجلِِٜٔ افهٍٜ  شظٌدي ظـ دمَٚوزوا مْف بذفِؽ أحؼُّ  ٕح

 . متٍؼ ظِٔف 

 :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚفٝوظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ 

،ايمٙمٜم» تل َأَْمرِ  َِمـ َورِمَ  ََمـ ؿَّ  َِمـ َورِمَ  َوََمـ فمٙمٝمف، هَم٣مؾْمُٗمْؼ  فمٙمٝمٜمؿ، هَمَُمؼَّ  ؾمٝمًئ٣م ُأَمَّ

تل َأَْمرِ   . أخرجف مًِؿ  « زمفِ  هَم٣مْرهُمْؼ  هبِْؿ، هَمَرهَمَؼ  ؾمٝمًئ٣م ُأَمَّ
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ٌٛ  ٚفًامحٜؾ  ؿٚلؿٚل  ؾًـ أيب هريرة  8 فؽ وظقٕف بؽ اهلل فرؾؼ شٌ

 « أطمٝمفِ  فَمقنِ  دم ايمَٔمٌُد  ىم٣من َم٣م ايمَٔمٌدِ  فَمقنِ  دم واهللُ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 «. ضَم٣مصَمتِفِ  دم اهلل ىم٣منَ  أطِمٝمفِ  ضَم٣مصَم٥مِ  دم ىم٣منَ  وََمـ»   8

 وافًامحٜ افًخٚء ضًٌٔتٓٚ افٍْس هذه يُقن إذ اجلٌع مْف اخلِؼ هذاو

 افٍْس ترويض إػ حيتٚج افذي ادُتًٛ مْفو وافهٍ  وافًٍق وافتجٚوز

 اهلل صعم ايمٛمٌل إلم رهمع َم٣مؿٚل:  ظـ جٚبر و وادثقبٜ إجر ابتٌٚء ظِٔف

 . ًٍٕف ًامحٜوذفؽ ف 8 زم٣ميمٔمٖمق همٝمف َمرأ إٓ َمرٌ أ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 زٕٔٝ اين ظْف8 ؾٖظرض زٕٔٝ اين اهلل رشقل يٚ يَقل افرجؾ جٚءه بؾ

 ِؿؾ متٍؼ ظِٔف, افرابًٜ ؿٚهلٚ حتك ظْف ؾٖظرض زٕٔٝ اين 8 ظْف ؾٖظرض

 ويًٍق يًتٖين ـٚن وفُْف بٚفًَقبٜ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ مًٚجالً  يُـ

 . ويهٍ 

 ومع إذى مـ افىٚئػ ـٍٚرو ؿريش ـٍٚر مـ فف حهؾ ممٚ ظيؿأ وٓ

 إن» :ؾَٔقل صئٝ بام مره اجلٌٚل مِؽ هذا فف ؾَٔقل جزيؾ يٖتٔف ذفؽ

متٍؼ ظِٔف  «ؾمٝمًئ٣م زمِفِ  يمِمكُ  ٓ ، اهلل ئمٌُد  ََمـ أصالهِبِؿ َِمـ اهلل ُُيِْرَج  أن ٕرصمق

 ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ .

 ُتدمك حتك ُيرجؿ  طـٚن ظِٔف رشقل اهلل  افًامحٜ مـ درجٜ أي 

مـ افىٚئػ, وـٚن  افثًٚفٛ بَرن إٓ يٍؼ ل بف ٕزل مٚ وفندة رجاله
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 هلل مقحداً  ظٚبداً  يُقن مـ ؾٔٓؿ جيًؾ أن وجؾ ظز اهلل فًؾ صزهؿ ظِٔٓؿ,

 . مٚ رجٚه وأمِف ؾُٚن وجؾ ظز

 وذم تٍو  وٓ ٚشّ ؾ زوجتؽ مع مًٚمِتؽ ذمحتتٚج افًامحٜ و

 وؽِٛ تًتًجؾ وٓ اشتٖين شٌٔال ذفؽ إػ اشتىًٝمٚ  وفدك مع مًٚمِتؽ

 .  بٚحلزم إخذ مع افًامحٜ جٕٚٛ

ًٚ  ــ ذفؽ مـ وأظيؿ  وافٌدع وافؼـٔٚت8 إيٚك 8 ظٌٚدتؽ ذمشّح

ٍٜ  ـؾ ؾ٘ن إمقر وحمدثٚت 8 واخلراؾٚت ٍٜ  وـؾ بدظٜ حمدث  وهل والل بدظ

 ٌٛ  . وافًٚؾٜٔ افًالمٜ اهلل ًٕٖل وأخرة افدٕٔٚ خلزي شٌ

ٌٜ  وافًامحٜ ؾتجد ظْد  اخلِؼ وحًـ افهدر وشالمٜ افٍْس ـرم ظـ ٕٚدم

 . وافٌذل واإلحًٚن وافتجٚوز وافهٍ  وافنجٚظٜ وافُرم افًٍق صٚحٌف

 ٓ اإلًٕٚن مـ ُتُـ اذا افذيـأهؾ افِئؿ  بٖخالق يتخِؼ ٓ افُريؿ إذ أن

ؿٚل  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأن  ؾًـ شِّٜ بـ إـقع  ظثرة فف ئَؾ

ـَ  ي٣م»  :فف  متٍؼ ظِٔف .ش  همٟمؽْمِجْح  ََمَٙمْ٘م٦َم،: إىْمَقعِ  ازْم

 صالح ذفؽ ذم ـٚن إن واصٍ  ومًْك احلديٞ أي ارؾؼ وأحًـ افًٍق

ـْ :﴿ وجؾ ظز اهلل ؿٚل ؾٔف هق افذي فِّجتّع وصالح فف  َوَأْصَٙمَح  فَمَٖم٣م هَمَٚم

 [.22: افنقرى]  ﴾ اهلل فَمعَم  هَمَٟمصْمُرهُ 
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 وزيٚدة افَِقب تْٚؾر إػ ؾتٗدي اإلًٕٚن اظتٚدهٚ افتل ادنٚحٜ وأمٚ

 حَؽ ذم ؿكإن  8 اإلشٚءة فف تًْك ٓ 8 افٔؽ أشٚء ؾ٘ن وافٌٌوٚء افنحْٚء

ًٚ  ؿٌِؽ ؾٔيؾ اً تَهر فف تًْك ٓ  ؾتزداد فًٍْؽ إٓتَٚم تريدو ظِٔف ممتِئ

 ؽر بٖخالٍق  وتتخِؼ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ٌٕٔؽ هدي وختٚفػ حنتؽ

 افًامحٜو افُرم حيٌقن ٚفًَالءؾ ادًتَّٔغ8 ظـ ؾوالً  افًَالء ظْد ممدوحٜ

 . , وافًٍق وافهٍ , وؽر ذفؽ مـ مًٚيل إمقرافتجٚوزو

 8 دمٚوزه بًٌٛ ْٚساف ـثر مـ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأمـ وؿد 

إذ ـٚن ممتثاًل فَقل اهلل ظز وجؾ:  صٍحف بًٌٛ ظٍقه8 بًٌٛ شامحتف8و

ٛمكِمَ  ُُي٤ِمه  اهلل إِنَّ  َواْصَٖمْح  فَمٛمُْٜمؿْ  هَم٣مفْمُػ } ًِ , وذم حديٞ [11: ادٚئدة] {اظمُْْح

ـِ  َجٚبِرِ  ٌْدِ  ْب ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚتَؾ : َؿَٚل  اهللِ  َظ َِ َِّؿَ  َظ  حُمَِٚرَب  َوَش

ـَ  , ْب َٜ ٍَ ؿْ  َرُجٌؾ  َؾَجٚءَ   َخَه ُٓ ُٚل  ِمْْ ََ ـُ  َؽْقَرُث  َففُ  ُي  َظَذ  َؿٚمَ  َحتَّك احْلَِٚرِث  ْب

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َِ َِّؿَ  َظ ِْٔػ, َوَش ًَّ َٚل  بِٚف ََ ـْ : َؾ َؽ  َم ًُ َْ ّْ  اهللُ  ": َؿَٚل  ِمِّْل؟ َي

طَ  " ََ ًَ ُْٔػ  َؾ ًَّ ـْ  اف ََٖخَذهُ  َيِدِه, ِم ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ َٚل  َوَش ََ  ": َؾ

ـْ  ـْ : َؿَٚل  " َِمٛمِّل؟ َيْٚمٛمَُٔمَؽ  ََم َخْرِ  ـُ َّٓ  إيَِمفَ  َٓ   ْ َأن وَأسَمُْمَٜمُد  ": َؿَٚل  آِخذٍ  ـَ  اهللُ، إِ

,: َؿَٚل  " اهللِ؟ َرؽُمقُل  َوَأنِّ  ـْ  َٓ ََِؽ, َٓ  َأنْ  َظَذ  ُأَظِٚهُدكَ  َوَفُِ َٓ  ُأَؿٚتِ قنَ  َو ـُ  َأ

ََٕؽ, َؿْقمٍ  َمعَ  ُِق
ٚتِ ََ ُف, َؾَخذَّ  ُي َِ ََٖتك َشٌِٔ َٚل  َؿْقَمفُ  َؾ ََ ؿْ : َؾ ُُ ـْ  ِجْئُت  َخْرِ  ِظْْدِ  ِم

سِ   متٍؼ ظِٔف وافٍِظ ٕمحد . افَّْٚ
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 وفق وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل يَتؾ أن أراد ظيّك جريّٜ ٓذهؾ 

 مٗاخذة بدون وافسك وافًٍق بٚفهٍ  جيٚزيف ذفؽ ومع فَتِف مْف أشتُّـ

 فئـ يَقل وأخر حمّد يٚ اظدل فف يَقل احدهؿ ادْٚؾَغ مـ وأوذي 8

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل يهػ إذل مْٓٚ إظز فٔخرجـ ادديْٜ إػ رجًْٚ

  اهلل ٕمر امتثًٚٓ  ويًٍق ويهٍ  يتجٚوز ذفؽ ومع بٚفذفٜ وأصحٚبف وشِؿ

 [.127:افٌَرة] ﴾ زمَِٟمَْمِرهِ  اهلل َيْٟميِتَ  ضَمتَّكَٰ  َواْصَٖمُحقا هَم٣مفْمُٖمقا﴿ 

 

 أخذك ذم هٌتؽ ذم هديتؽ ذم ذائؽ ذم بًٔؽ ذم بٚفًامحٜ ًٍٕؽ ؾٚرح

 ؾوؾ ؾ٘ن ًٍٕؽ ارح مًٚمالتؽ8 مجٔع ذم صٍحؽ ذم ظٍقك ذم ـالمؽ ذم

 اؿسن اذا شٔام ٓ مٌٚف8ٜٔ ؽر مىّئْٜ تٌَك أوًٓ  افٍْس إػ يًقد افًامحٜ

 وافٌٍقر افًٍق اهلل أشامء مـ أن تًِؿ وجؾ ظز اهلل مـ آحتًٚب بٚفًامحٜ

 افًٍق مـ ظِٔف دفٝ بام ؾتتخِؼ احلًْك إشامء مـ ذفؽ وؽر وافرحٔؿ

 . وافُرم واإلحًٚن وافتجٚوز افهٍ 

 واحلَد افٌؾ مـ معء بًوٓؿأن  تجدؾ ظِٔؽ ؾًٔقد ادنٚحٜ صٗم وأمٚ

 ومًٚءك صٌٚحؽ ذم ٓ ٌْهٚتاد مـ ختِق ٓ ٚحلٔٚةؾ احلٚل وشقء واحلًد

 ؾ٘ذا ـزك وٓ صٌرك ذم وٓ وشٍرك حيك ذم وٓ وهنٚرك فِٔؽ ذم وٓ

 وافتجٚوز بٚفًامحٜ افهدر إراحٜ مـ أحًـ ؾال احلٚل هق هذا ـٚن
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, وؿد اإلشالم افٔٓٚ دظٚ افتل احلّٔدة إخالق مـ ذفؽ وؽر واإلحًٚن

  أحًـ مـ ؿٚل: 

 بخٔؾ**ؾام ذم افْٚر فِيّآن مٚءوٓ ترجق افًامحٜ مـ 

 :(020: ص) افًَالء رووٜحٌٚن ذم ؿٚل ابـ 

 ٓ ـام بٚفٌخؾ يًرف ٓ أن بٚفًامحٜ يًرف ل إذا افًٚؿؾ ظذ افقاجٛ

 أن بٚفنٓٚمٜ يًرف ل إذا وٓ بٚجلٌـ يًرف أن بٚفنجٚظٜ يًرف ل إذا جيٛ

 بئس افٌخؾ إذ بٚخلٕٜٔٚ يًرف أن بٕٚمٕٜٚ يًرف ل إذا وٓ بٚدٕٜٓٚ يًرف

 . اهـ افًٌَك ذم إظامل مـ يدخر َمٚ وذ وأخرة افدٕٔٚ ذم افنًٚر

 يقؾَْٚ وان وافًامحٜ افهز وإيٚـؿ يرزؿْٚ أن وجؾ ظز اهلل شٖلأ

  ومروٚتف فىٚظتٓؿ

 .افًـٚدغ رب هلل واحلّد
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 1 َواْلَأَناُة اْلِحْلُم :عشر السادس مجلسال

 اهلل إٓ افف ٓ أن واصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ورشقفف ظٌده حمّداً  أن واصٓد فف ذيؽ ٓ وحده

 .ـثرا تًِٔامً 

 :بًد أمٚ

 بٖحدمهٚ آظتْٚء إػ افْٚس أحقج مٚ خَِغ ظـ ذم هذا ادجِس ٕتُِؿ

 . افًجِٜ و إٕٚة ومهٚ أٓ افثٚين ظـ وافًٌد

 صٟأ متدحا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأن  وظـ أيب شًٔد اخلدري 

ِْمَٙمَتكْمِ  همِٝمَؽ  إِنَّ » : وؿٚل ؿٔس ظٌد ٌهُٜمم خَلَ ْٙمؿُ :  اهللُ  ُي ََٞم٣مةُ  اْْلِ ْٕ أخرجف  « َوا

 .مًِؿ 

 . افًجِٜ ظدم: وإٕٚة, افتجٚوز و افهز و ٚفهٍ ب وهق افتحع احلِؿ

دُ : َؿَٚل وذم روايٜ:  ّْ ِْل افَِّذي اهلل احْلَ َِ ٌَ ْغِ  َظَذ  َج ََ ُِ اَم  ُخ ُٓ ٌُّ
 اهللُ  حُيِ

 .َوَرُشقُففُ 

 شايمُمٝمْم٣منِ  َمـ ايمَٔمَجٙم٥مُ  و ، اهللِ َمـ ايمتََّٟمنِّ »   : ظـ شٓؾ بـ شًد

  .أخرجف افسمذي 

 

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان من عشر التاسع في المجلس هذا كان 
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ٕن افًجِٜ وافىٔش شٌٛ  إمقر مـ ـثر ذم أن افتٖين مىِقب أي

 .فِْدم 

 : (101: ص) افًَالء رووٜؿٚل ابـ حٌٚن 

 وادَٝ واجلٓؾ وافٍجقر وافًجز واخلٍٜ افًجِٜ إمحؼ صٔؿ ومـ

 وافًٓق وافٌٍِٜ واخلٕٜٔٚ وافيِؿ وافتحٚشد وافتًرض وادٓٚبٜ وافقهـ

 وافٌٌوٚء وافًدوان واخلٔالء وافٍخر وافٍحش وافٌل

 ضرف ذم ؿٌِف يُقن ؾٕ٘ف فًٕٚف إمحؼ ذم احلّؼ أمٚرات أظيؿ مـ وإن

 فًٕٚف بف ٕىؼ ؿٌِف ظذ خىر َمٚ فًٕٚف

 ذم ويتُِؿ وائؾ شحٌٚن ظْف يًجز بُالم شٚظٜ ذم يتُِؿ وإمحؼ

 . اهـ  ؿؾٖب ظْف يًجز ٓ بُالم إخرى افًٚظٜ

ًٚ  افًٚؿٌٜ ذم تٍُر ومـ افًقاؿٛ ذم افتٍُر أشٌٚب مـ شٌٛ ؾٚفتٖين  ؽٚفٌ

 مـ ؿٌِف ذم مٚ يذهٛ شٚظتغ أو شٚظٜ كتٖٕ ؽوٛ ذاإ رجالً  أن ؾِق يًِؿ

 صٖن ظجٔٛ مـ بؾ ؾٔف وؿع ممٚ أؿؾ ـٕٚٝ ادًٖفٜ أن ويًِؿ افٌوٛ

 إمر وافتزام افتٖين ظدم بًٌٛ افْٚس مـ ـثر ؾٔف يَع افذي افىالق

ـَ ظـ  افٌْقي رَ  اْب َّ َٚل  , ُظ ََ ََٖل  َحِٚئٌض, َوِهَل  اْمَرَأَتفُ  إٔف ضِؼ: »َؾ ًَ  َؾ

رُ  َّ ِلَّ  ُظ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ََٖمَرهُ  َوَش ٚ, َأنْ  َؾ َٓ ًَ َؼ  ُثؿَّ  ُيَراِج ِِّ ـْ  ُيَى ٌُؾِ  ِم هِتَٚ ُؿ  شِظدَّ
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 حٔضٍ  ذم ؾُٕٚٝ يىَِٓٚ أن ًٍٕف ذم وؿع ثؿ امرأتف ؽٚوٛ رجالً  أن ؾِق

 .ًٍٕف ذم مٚ ذهٛ و جمٚرهيٚ إػ إمقر ظٚدت احلٔض بًد ربام ْكؾٚشتئ

 ﴾ فَمَجؾٍ  َِمـ اإِلٞم٣ًمنُ  طُمٙمَِؼ ﴿ : ظزوجؾ اهلل ؿٚل اهلل مـ ٚفتٖينؾ

 [.15:إٌٕٔٚء]

 ذم يٍُر ٓ إٔف إذ صٖٕف مجٔع ذم ظجقل بىًٌٔتف اإلًٕٚنؾتدل أيٜ ظذ 

 . افًقاؿٛ

 يهدر مٚ ظذ افْدامٜ مْٚ يَع ٓ حتك مًٚمالتْٚ ذم افتٖين إًٍْٚ ؾًِْقد 

 ؾٕ٘ف اإلًٕٚن ظذ احلزن إدخٚل ظذ حريٌص  افنٔىٚن وٕن أؾًٚل مـ مْٚ

 . صٗوٕف اـثر ذم يًٚجِف

اخلرات, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ؾًؾ ذم تُقن مٚ هل وافًجِٜ ادًٚرظٜ بْٔام

اِت  هَم٣مؽْمَتٌُِٗمقا﴿ غْمَ ـ ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِمَٰ  َوؽَم٣مِرفُمقا﴿  8[126: افٌَرة] ﴾اخْلَ زمُِّ٘مؿْ  َمِّ  ﴾ رَّ

 زَم٣مِدُروا»ؿٚل:  طأن افٌْل  وظـ أيب هريرة  8[ 111:ظّران آل] 

فَْمَملِ  ْٕ ْٝمؾِ  ىَمِٗمَْمعِ  همَِتٛم٣ًم زم٣ِم صُمُؾ  ُيِْمٌُِح  اظمُْْٓمٙمِِؿ، ايمٙمَّ  َأوْ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيْٚمِِس  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ايمرَّ

ـَ  زمَِٔمَرضٍ  ِديٛمَفُ  َيٌِٝمعُ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيِْمٌُِح  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ُيْٚمِِس  ْٞمَٝم٣م َِم  .أخرجف مًِؿ  «ايمده

 ظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف ومـ وجؾ ظز اهلل مـ أوامر هذه ؾُؾ 

ـِ , ؾوتًٚػ شٌحٕٚف اهلل مروٚة إػ يٗدي ٚد وادٌٚدرة ادًٚرظٜ  إَْشَقِد, ًَ

ُٝ : َؿَٚل  ْف َٖ َٜ  َش ٚنَ  َمٚ َظِٚئَن ِلُّ  ـَ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ْٔتِِف؟ ذِم  َيْهَْعُ  َوَش ْٝ  َب : َؿَٚف
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ٚنَ » قنُ  ـَ ُُ ِٜ  ذِم  َي َْ ْٓ ِْل - َأْهِِفِ  ِم ًْ َٜ  َت ِت  َؾَِ٘ذا - َأْهِِفِ  ِخْدَم اَلةُ  َحَيَ  َخَرَج  افهَّ

اَلةِ  إَِػ   . أخرجف افٌخٚري  شافهَّ

ٙمقا »: طؿٚل ؿٚل افٌْل  وظـ ابـ ظٌٚس  ئمٛمل – اَْل٨مَّ  سَمٔمجَّ

(, وذم 0646أخرجف أمحد ) «يمف َئمِرُض  َم٣م َيْدري ٓ أضَمَدىمؿ هم١منَّ  -ايمٖمريّم٥م

 شْده إشامظٔؾ بـ خٍِٜٔ فُْف ذم افٌٚب .

 فتًذر أو بامفف يًجز أو بٌدٕف ًٔجزؾ يَْىع أن فًِف يدري ٓ اإلًٕٚن ؾ٘ن

ؿٚل اهلل ظز  افىٚظٜ وبغ بْٔف حتقل ؿد افتل إمقر مـ حيدث دٚ أو إمـ

ـ ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِمَٰ  َوؽَم٣مِرفُمقا﴿  :وجؾ زمُِّ٘مؿْ  َمِّ َمَواُت  فَمْرُوَٜم٣م َوصَمٛم٥َّمٍ  رَّ ًَّ َْرُض  ايم ْٕ  َوا

ْت   [. 111:ظّران آل﴾]يمِْٙمُٚمتَِّٗمكمَ  ُأفِمدَّ

ـ ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِم  ؽَم٣مزمُِٗمقا﴿ : شٌحٕٚف وؿٚل زمُِّ٘مؿْ  َمِّ  [. 01:احلديد] ﴾ َوصَمٛم٥َّمٍ  رَّ

 مٚ يًٚبؼ اإلًٕٚن ٕن ادزاتو اخلرات8 إػ وادًٚبَٜ بٚدًٚرظٜ ؾٖمر

ؾًـ ابـ ظٌٚس  اهلل ضٚظٜ وبغ بْٔف حتقل ؿد افتل افنقاؽؾ مـ ظِٔف يىرأ

٣م انْمَتٛمِؿْ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل  ًً ٌَْؾ  مَخْ ٣ٌَمزَمَؽ : مَخْسٍ  وَم  ؾَم

ٌَْؾ  َتَؽ  َهَرَِمَؽ، وَم ٌَْؾ  َوِصحَّ ٌَْؾ  َوهَمَرانَمَؽ  ؽَمَٗمِٚمَؽ، وَم ٌَْؾ  َونِمٛم٣َمكَ  ؾُمْٕمٙمَِؽ، وَم  وَم

ٌَْؾ  َوضَمَٝم٣مسمَِؽ  هَمْٗمِرَك،   «ََمْقسمَِؽ  وَم

 إوؿٚت اؽتْٚم إػ وادٌٚدرة بٚدًٚرظٜ يُقن إٕام إمقر هذه اؽتْٚمو

 صٖن وذم ادًٚبَٜ ادًٚبَٜ افديـ صٖن ؾٍل وافَربٚت افىٚظٚت مـ واإلـثٚر
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ًٚ  يُقن أن اإلًٕٚن ظذ افدٕٔقيٜ إمقر  صٖن إػ إير مًتًجؾ ؽر متٖٕٔ

 مـ ؿتؾ ؿد وـٚن شًٌغ أه بدر هىأ مع وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 شٌَٓؿ بّـ أشقة يَتِقا أن ظْف اهلل رِض ظّر رأي ؾُٚن شًٌغ ادؼـغ

ًٚ  ـٚن ورأيف  بُر أيب رأي وـٚن وادؼـغ افُٚؾريـ فتٖديٛ بٚفًٌْٜ صٚئٌ

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل خذوأ هيدهيؿ أن وجؾ ظز اهلل فًؾ هبؿ آشتئْٚء

 افًٚؿٌٜ وـٕٚٝ اهلل ظٍٚ ؿد فُـ افًذاب ظِٔٓؿ ظرض ؿد ًٕؿ بُر أيب برأي

 ظز اهلل إَذهؿ اإلشالم أهؾ مـ افًًٌغ هٗٓء اـثر صٚر حٔٞ فالشتئْٚء

, واحلديٞ أصِف ذم مًِؿ ظـ اإلشالم فديـ ٕكة وصٚروا افْٚر مـ وجؾ

 .ابـ ظٌٚس 

ٌٛ  محٔدة ظٚؿٌتف ض8ٌٜٔ ظٚؿٌتف ؾٚٓشتئْٚء   بْٔام افًقاؿٛ إػ فِْير شٌ

 ؿٚل وفذفؽ وافدٕٔقي افديْل افير حلَف ربام افًجِٜو افىٔش صٚحٛ

 8 افنٔقخ مـ ظجِٜ ـثرأ افنٌٚب نٕ شافنٌٚب وظثرات إيٚك»  ظّر

 مـ ـثر ذم افتجٚرب مـ وتًِّقا افٍْس حيقظ مْٓؿ ذهٌٝ ؿد افنٔقخ

  إمقر

  بُؾ افًّؾ ذم اهلل ؾٚهلل
ٍ
 ًٕتًجؾ8 فهالةا اهلل ٕداء جٚء اذا بحًٌف رء

 ذاوإ 8 ًٕتًجؾ بٚحلٟ اهلل مرأ جٚء ذإًتًجؾ إ بٚفهٔٚم اهلل مرأ جٚء ذاوإ

 ًٕتًجؾ بٚفذـر إمر جٚء اذا ًٕتًجؾ8 اهلل شٌٔؾ ذم بٚإلٍٕٚق اهلل امر جٚء
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 َبِٚدُروا»  8 بًديـأو  افٌد ذم وتَقل ؾٔٓٚ تًقف ٓ افىٚظٜ أمقر ًٕقف ٓو

َْظاَملِ  ْٕ أي إظامل  طإٔف شئؾ افٌْل  ؾًـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ش  بِٚ

اَلةُ »  أحٛ إػ اهلل ؾَٚل: لِ  دم»  فٍظ ذم وجٚء « َووْمتَِٜم٣م فَمعَم  ايمِمَّ   .«َوومتِٜم٣م أوَّ

 بٚفىٚظٜ يٌٚدر اإلًٕٚن نٕ ظِٔٓٚ افًّؾ فُـ تثٌٝ ل افٍِيٜ هذه أن مع

 . ؾٚتف وتٖخر تٖٕك ذاإ بْٔام بٖدائٓٚ ذمتف وتزأ هبٚ وجؾ ظز اهلل إػ ويتَرب

 حٔٞ ـٚن احلدي8ٌٜٔ صٖن ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل وفق تٖمِْٚ حٚل

 إػ ذفؽ أدى وفق مُٜ دخقل ظذ حريهغ ظِٔٓؿ اهلل روقان افهحٚبٜ

ًٚ ذم وظد اهلل ظز وجؾ: و اخلر ظذ حلرصٓؿ افَتٚل َـّ ﴿ ضًّ ِجَد  يَمَتْدطُمُٙم ًْ  اظمَْ

َرامَ   [.05:افٍت ] ﴾ آَِمٛمكِمَ  اهلل ؾَم٣مءَ  إِن اْْلَ

 اإلشالم مهِحٜ ظذ حريهًٚ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل وـٚن

 هؾبٖ جمحٍٜ طٚهرهٚ ذم ذوطٍ  ظذ افٍُٚر ـٚتٛ ؾِذفؽ وادًِّغ

 . اإلشالم أهؾ ةٕك ؾٔٓٚ ـٚن وافتٖين افهز مع وفُْٓٚ اإلشالم

ؾٖٕزل  وذوضف وضٖتف مـ ويتٖدقن مْف يٌُقن وادًِّقن افهِ  ُوؿِّعَ 

ٌِٝمٛم٣ًم هَمْتًح٣م يَمَؽ  هَمَتْحٛم٣َم إِٞم٣َّم﴿ : وجؾ ظزاهلل   [.1:افٍت ] ﴾َمه

 . ًٕؿ ؿٚل ?هق ؾت  أو اهلل رشقل يٚ ظّر ؿٚل

 نٕ احلدئٌٜ صِ  هق افًئؿ افٍت  أن افًِؿ أهؾ مـ ـثريرى  وفذفؽ

 وأيٚم فٔٚل إٓ هل مٚ وؾًالً  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ بٚفٌْل اظسؾقا افٍُٚر
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 ظِٔف اهلل صذ افٌْل مـ حهؾ افذي افتٖين وهذا افهِ  هذا برـٜ وييٓر

 جٚءهؿ مـ رد مًٖفٜ ظـ افٍُٚر تْٚزلحٔٞ  مُٜ دخقل ذم وشِؿ آفف وظذ

 رد وجؾ ظز اهلل ًٕخ ـذفؽ بهر8 أبق ؾٔٓؿ أوؿع بًدمٚ ادًِّغ مـ

 أن ذفؽ بًد ؾُٚن افهِ  َٕض افٍُٚر مـ وؿعو افٍُٚر8 إػ ادٗمْٚت

 ظز اهلل أبٚحٓٚو ادٌٍر رأشف وظذ مُٜ دخؾ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 . مْٓؿ اهلل مُْف افهِ  هلذا َٕوٓؿ بًٌٛ فف وجؾ

 

 بٚفهالة ؿٌؾ وؿتٓٚتًتًجِٓٚ  أن جيقز ٓ افىٚظٚت أمقربًض  حتكو

 تٗخر أن جيقز ٓ ٕفأ ـام وؿتف ؿٌؾ افٍىر تًٚجؾ أن جيقز الؾ وؿتٓٚ ؿٌؾ

ُٝ : َؿَٚل  ظْد احلٚـؿ, ؾًـ أيب امٚمٜ وؿتف ظـ افٍىر ًْ
ِّ  اهلل َرُشقَل  َش

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ قُل  َوَش َُ ٌِْٔمل، هَمَٟمطَمَذا َرصُماَلِن، َأسَم٣مِن  إِذْ  َٞم٣مئٌِؿ، َأَٞم٣م زَمْٝمٛم٣َم ": َي  زمَِّم

ٌَاًل  ِِب  هَمَٟمسَمَٝم٣م َٓ  َوفْمًرا، صَم َٓ . ُأؿمِٝمُؼ  َٓ  إِنِّ : هَمُٗمْٙم٦ُم . اْصَٔمْد : رِم  هَمَٗم٣م ٣م: هَمَٗم٣م ُٙمفُ  إِٞمَّ ٜمِّ ًَ  ؽَمٛمُ

ٌَؾِ  ؽَمَقاءِ  دِم  ىُمٛم٦ُْم  ضَمتَّك هَمَِمِٔمْدُت  يَمَؽ،  زمَِٔمَراوِمٝمٌِِٜمْؿ، َُمَٔمٙمَِّٗمكمَ  زمَِٗمْقمٍ  هَم١مَِذا ... اجْلَ

َٗم٥مً  ٝمُؾ  َأؾْمَداوُمُٜمْؿ، َُمَُمٗمَّ ًِ ِء؟ ََم٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  َدًَم٣م، َأؾْمَداوُمُٜمؿْ  سَم َٓ ءِ : وَم٣مَل  َه٠ُم َٓ ـَ  َه٠ُم  ايمَِّذي

ٌَْؾ  ُيْٖمْمُِرونَ  ٥مِ  وَم  . َصْقَِمِٜمْؿ  ََتِٙمَّ

 . ادًتًٚن واهللوـٕٚٝ افًرب تًّل افًجِٜ أم افْدامٚت, 

 افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1فالضع و القوة :عشر مجلس السابعال

 اهلل إٓ افف ٓ أن واصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .ورشقفف ظٌده حمّداً  أن واصٓد

 :بًد أمٚ 

 أٓ مٌٌقض ومذمقم حمٌقب ممدوٌح  مريـأ ظـذم هذا ادجِس  ٕتُِؿ

 . وافوًػ افَقة ومهٚ

 ذي أي بٚفَقي ًٍٕف وجؾ ظز اهلل شّك وهلذا افُامل صٍٚت مـ ؾٚفَقة

 َيُئقُدهُ  َوٓ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: رء يُرثف وٓ رء يًجزه ؾال افَقة

َْرُض ﴿ , وؿٚل تًٚػ: [033:افٌَرة] ﴾ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ايْمَٔمقِمه  َوُهقَ  ضِمْٖمُٓمُٜمَم  ْٕ  مَجِٝمًٔم٣م َوا

ٌَّْمُتفُ  َمَواُت  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  وَم ًَّ ٣مٌت  َوايم ٌَْح٣مَٞمفُ  ۚ   زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  ََمْْمِقيَّ  فَممَّ  َوسَمَٔم٣ملَمَٰ  ؽُم

ىُمقنَ   [. 45:افزمر] ﴾ ُيمْمِ

اُق  ُهقَ  اهلل إِنَّ ﴿ , ؿٚل تًٚػ: أؾًٚففو صٍٚتفو ذاتف ذم افَقي ؾٓق زَّ  ُذو ايمرَّ

ةِ   [.36:افذاريٚت]﴾اظمَْتكِمُ  ايْمُٗمقَّ

 ومهٚ وادرشِغ إٌٕٔٚء ذم وافرشٚفٜ افٌْقة جًؾ وجؾ ظز اهلل إن ثؿ

 صجٚظٜ أؿقاهؿ و إخالصًٚ  أؿقاهؿ و ظّالً  أؿقاهؿ و ظزيّٜ افْٚس ؿقىأ

  ظىٚء وأؿقاهؿ بذًٓ  وأؿقاهؿ

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان من العشرين في المجلس هذا كان 
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ـُ  »:طؿٚل رشقل اهلل  مًِؿ ظْد هريرة أيب حديٞ وذم  طمغمٌ  ايمٗمقيه  اظم٠مَم

ـَ  اهللِ إلم وأضم٤مه  ـِ  َِم ٔمٝمِػ  اظم٠مَم  .«  طمغمٌ  ىمؾٍّ  ودم ايمّمَّ

 مـ ذفؽ وؽر ومًتّر وحٚج وصٚئؿ ومهع هلل مقحد ـالمهٚ مٗمْٚن

 ذم أؿقى ظِّف8 ذم أؿقى اشتَٚمتف8 ذم أؿقى حدمهٚأ أن إٓ اخلر أبقاب

 افىٚظٚت مـ بف يتَرب مٚ فُثرة اهلل إػ احٛ ؾٓذا تٌٌِٔف ذم أؿقى ظِّف8

يَقل و ذفؽ دون ٕفإ إٓ خر ؾٔف ـٚن وان افؤًػ وادٗمـ وافَربٚت

 . «َيٛمٖمُٔمَؽ  َم٣م فمعم اضْمِرْص  »: فِّٗمْغ مرصداً  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 وفُـ وافًُؾ وافٍتقر افوًػ مـ واحد حٚلٍ  ظذ تٌَك أن إيٚك

 افذي هق وجؾ ظز اهلل ٓن افًّؾ ظذ بٚهلل واشتًـ يًٍْؽ مٚ ظذ احرص

 .وهداه رصده واهلّف ؿقاه أظٕٚف ؾ٘ذا افًٌد يًغ

ٌُُد  إِي٣َّمكَ ﴿  رـًٜ ـؾ ذم َٕقل أن ظِْٔٚ اهلل ضممٚ ؾر وـٚن ٣مكَ  َٞمْٔم  َوإِيَّ

َتِٔمكمُ  ًْ  ﴾ َٞم

ُٜمؿَّ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚء وـٚن  ِذىْمِرَك، فَمعَم  َأفِمٛمِّل ايمٙمَّ

ـِ  َوؾُمْ٘مِرَك، ًْ ٣ٌَمَدسمَِؽ  َوضُم  . أخرجف أمحد ظـ ابـ مًًقد  «فِم

 مـ مىِقبٜ شقاء8 حدٍ  ظذ وافًْٚء افرجٚل مـ مىِقبٜ اإليامٕٜٔ افَقة إن

بٖخذ افديـ  وجؾ ظز اهللوؿد أمر و تٍُِٔٓؿ شْقات مجٔع ذم ادٍُِغ مجٔع
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َٝمكَٰ  َي٣م﴿ بَقة, ؾَٚل:  ةٍ  ايْم٘مَِت٣مَب  طُمذِ  َُيْ , وؿٚل دقشك: [10:مريؿ] ﴾زمُِٗمقَّ

ةٍ  هَمُخْذَه٣م﴿ ٛمَِٜم٣م َيْٟمطُمُذوا وَمْقََمَؽ  َوْأَُمرْ  زمُِٗمقَّ ًَ  .[ 123:إظراف] ﴾زمَِٟمضْم

ةٍ  آسَمْٝمٛم٣َمىُمؿْ  ََم٣م طُمُذوا ايمْمهقرَ  هَمْقوَمُ٘مؿُ  َوَرهَمْٔمٛم٣َم َِمٝمَث٣موَمُ٘مؿْ  َأطَمْذَٞم٣م َوإِذْ }وؿٚل:   زمُِٗمقَّ

 [41: افٌَرة] {سَمتَُّٗمقنَ  يَمَٔمٙمَُّ٘مؿْ  همِٝمفِ  ََم٣م َواْذىُمُروا

ًٚ  يُقن أن اإلًٕٚن ؾًذ  . بٚفديـ أخذه ذم ؿقي

 8 أوؿٚهتٚ ذم ظِٔٓٚ بٚدحٚؾيٜ ؾٔٓٚ افَقة تيٓر افهالة ذفؽ أمثِٜ ومـ

 8 وبْٔٓٚ بْٔؽ حيقل ظّؾٍ  ـؾ ؿٌؾ هلٚ 8بٚدٌٚدرة ـامهلٚ أوجف ظذ هبٚ بٚإلتٔٚنو

 . ؾَس وظِٔٓٚ ؾٔٓٚ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل برشقل بٚفتٖدو

ًٚ  تُقن أن أردت ؾ٘ذا ًٚ  ؾُـ اهلل مـ ؿريٌ  وشْٜ اهلل بُتٚب افتًّؽ ذم ؿقي

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 ؿقة أصحٚبف ؾَٔقل ظذ حريهًٚ  ـٚن وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلوؿد ـٚن 

ٌَْد  ي٣م» :افًٚص بـ ظّرو بـ اهلل فًٌد ـْ  ٓ ،اهلل فَم  َيُٗمقمُ  ىم٣منَ  هُماَلنٍ  َِمْثَؾ  سَمُ٘م

ْٝمَؾ، كَ  ايمٙمَّ ْٝمؾِ  وِمَٝم٣ممَ  هَمؼَمَ  . (1137)أخرجف مًِؿ  «ايمٙمَّ

 شٍره ذم يَقل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ـٚنظـ ظٌد اهلل بـ هجس ؿٚل و

 . (1121)أخرجف مًِؿ  « ايمَ٘مْقرِ  زَمٔمَد  اَْلْقرِ  َِمـ زمَؽ  وأفمقذُ  »

 افََٓرة يرجع ٓأن و بَقة بٚفديـ وافتًّؽ افثٌٚت وجؾ ظز اهلل ٔدظقؾ

 فف اهلل بتقؾٔؼ مْف ٍظحي ؾَد افَقي أمٚ افديـ ؤًػ يىّع ذم افنٔىٚن ٓن
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٣ٌَمِدي إِنَّ ﴿ , ؿٚل اهلل ظزوجؾ: ذفؽ وؽر وصِقاتف أذـٚره بُثرةثؿ   يَمْٝمَس  فِم

َّٓ  ؽُمْٙمَْم٣منٌ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  يَمَؽ  ـِ  إِ ٌََٔمَؽ  ََم ـَ  اسمَّ ـَ  َِم  [20:احلجر] ﴾ايْمَٕم٣مِوي

 ٖٔتٔفؾ واخلراؾٚت8 بٚفٌدع يٖتٔف افًِؿ ذم افؤًػ ظذ افنٔىٚن ٔحرصؾ

 تًِط ربامو افًّؾ ذم افؤًػوحيرص ظذ  افٌِٔٚت يٖتٔفو بٚفؼـٔٚت8

 .وأخراه وأوٓه ودٕٔٚه ديْف ظِٔف ؾًٍٔد وافنٌٓٚت بٚفنٓقات ؾٚتٚه ظِٔف

, يًرف اإليامٕٜٔ وؿقهتؿ افدٕٔٚ ذم أظامهلؿ ؿدر ظذ افَٔٚمٜ ذم وافْٚس 

َٖيِب ذفؽ بّرورهؿ ظذ افكاط, ؾٍل حديٞ  ,و ُهَرْيَرَة, ظ َٜ ٍَ َٓ  ُحَذْي  َؿَٚل : َؿٚ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ ٣ٌَمَركَ  اهللُ  ََيَْٚمعُ  " َوَش  هَمَٝمُٗمقمُ  ايمٛم٣َّمَس، َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

ؿُ  سُمْزيَمَػ  ضَمتَّك اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ٛم٥َُّم، ََلُ  يَمٛم٣َم اؽْمَتْٖمتِْح  َأزَم٣مَٞم٣م، َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  آَدَم، هَمَٝمْٟمسُمقنَ  اجْلَ

ٛم٥ََّم، ـَ  َأطْمَرصَمُ٘مؿْ  َوَهْؾ : هَمَٝمُٗمقُل  اجْلَ ٛم٥َّمِ  َِم َّٓ  اجْلَ ٦ُم  آَدَم، َأزمِٝمُ٘مؿْ  طَمْمِٝمَئ٥مُ  إِ ًْ  يَم

ٌُقا َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  : إزِْمَراِهٝمؿُ  هَمَٝمُٗمقُل  ": وَم٣مَل  ،" اهللِ  طَمٙمِٝمؾِ  إزِْمَراِهٝمؿَ  ازْمٛمِل إلَِم  اْذَه

٦ُم  ًْ َم  َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم ـْ  طَمٙمِٝماًل  ىُمٛم٦ُْم  إِٞمَّ  َُمقؽَمك إلَِم  افْمِٚمُدوا َوَراَء، َوَراءَ  َِم

َٚمفُ  ايمَِّذي َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  َُمقؽَمك هَمَٝمٟمْسُمقنَ  سَمْ٘مٙمِٝمًم، اهللُ ىَمٙمَّ

٦ُم : هَمَٝمُٗمقُل  َوؽَمٙمََّؿ، ًْ ٌُقا َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم ك إلَِم  اْذَه ًَ  َوُروضِمِف، اهللِ  ىَمٙمَِٚم٥مِ  فِمٝم

ك هَمَٝمُٗمقُل  ًَ ٦ُم : َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  فِمٝم ًْ ًدا هَمَٝمْٟمسُمقنَ  َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم  َصعمَّ  حُمَٚمَّ

َؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َََم٣مَٞم٥مُ  َوسُمْرؽَمُؾ  يَمُف، هَمُٝم٠ْمَذنُ  هَمَٝمُٗمقمُ  َوؽَمٙمَّ ْٕ ضِمُؿ، ا ٌََتِل  هَمَتُٗمقََم٣منِ  َوايمرَّ  صَمٛمَ

اطِ  َ ، َيِٚمٝمٛم٣ًم ايمٌمِّ ًٓ يُمُ٘مؿْ  هَمَٝمُٚمره  َوؾِمَم ِق  َأوَّ ل َأْٞم٦َم  زمَِٟمِِب : وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  " ىَم٣ميْمػَمْ  َأيه  َوُأَمِّ
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ءٍ  ِق؟ ىَمَٚمرِّ  يَشْ ْ  ": وَم٣مَل  ايْمػَمْ ِق  إلَِم  سَمَرْوا َأََل ؟ ؿَمْرهَم٥مِ  دِم  َوَيْرصِمعُ  َيُٚمره  ىَمْٝمَػ  ايْمػَمْ  فَمكْمٍ

يِح، ىَمَٚمرِّ  شُمؿَّ  ، ىَمَٚمرِّ  شُمؿَّ  ايمرِّ صَم٣مِل، َوؾَمدِّ  ايمْمَّغْمِ ِري ايمرِّ ؿْ  هِبِؿْ  ََتْ  وَم٣مئِؿٌ  َوَٞمٌِٝمهُ٘مؿْ  َأفْمَمَُلُ

اطِ  فَمعَم  َ ْؿ، ؽَمٙمِّؿْ  َربِّ : َيُٗمقُل  ايمٌمِّ ٣ٌَمِد، َأفْمَمُل  سَمْٔمِجزَ  ضَمتَّك ؽَمٙمِّ  ََيِلءَ  ضَمتَّك ايْمِٔم

صُمُؾ  َتْمِٝمعُ  هَماَل  ايمرَّ ًْ غْمَ  َي ًَّ َّٓ  ايم اطِ  ضَم٣مهَمَتِل  َودِم : »وَم٣مَل  ،" َزضْمًٖم٣م إِ َ  ىَماَليمِٝم٤ُم  ايمٌمِّ

َٗم٥مٌ  ـِ  زمَِٟمطْمذِ  ََمْٟمَُمقَرةٌ  َُمَٔمٙمَّ  «ايمٛم٣َّمرِ  دِم  َوََمْ٘مُدوٌس  َٞم٣مٍج، هَمَٚمْخُدوٌش  زمِِف، ُاَِمَرْت  ََم

ٌُْٔمقنَ  صَمَٜمٛمَّؿَ  وَمْٔمرَ  إِنَّ  زمَِٝمِدهِ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َٞمْٖمُس  َوايمَِّذي ًَ  أخره مًِؿ . طَمِريًٖم٣م يَم

 ل ٕفأ بًٌٚده وجؾ ظز اهلل رمحٜ ومـ ديْؽ ذم ؤًًٍٚ  تُقن أن ؾ٘يٚك 

 إظداء8 جٓٚد ذم مٍٔدة افٌدٕٜٔ افَقة ـٕٚٝ نإو افٌدٕٜٔ بٚفَقة افديـ يًِؼ

 اهلل مـ ًّٕٜ افهحٜ نٕ إمقر مـ ـثرٍ  ذم 8 وافقاجٌٚت افٍرائض أداء ذمو

ـِ ؾ افًئّٜ افدرجٚت مـ ـثر إػ يهؾ أن هبٚ اإلًٕٚن يًتىٔع ـِ  ًَ  اْب

ٌٍَّٚس, ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظ َِ َِّؿَ  َظ ٌُقنٌ  ٞمِْٔمَٚمَت٣منِ : َوَش  همِٝمِٜمَم  ََمْٕم

ـَ  ىَمثغِمٌ  ٥مُ  ايمٛم٣َّمسِ  َِم حَّ  ظذ اإلًٕٚن ضقر ـٚنوأخرجف افٌخٚري,  َوايمَٖمَراغُ  ايمِمِّ

ؿٚل  ,افوًػ ظذ زمٕٚف أخر ذم ـٚن ثؿ افوًػ ذفؽ ذم وظذر افوًػ

ـ طَمَٙمَٗمُ٘مؿ ايمَِّذي اهلل﴿ تًٚػ:  ةً  َؤْمٍػ  زَمْٔمدِ  َِمـ صَمَٔمَؾ  شُمؿَّ  َؤْمٍػ  َمِّ  صَمَٔمَؾ  شُمؿَّ  وُمقَّ

ةٍ  زَمْٔمدِ  َِمـ ٥ٌَمً  َؤْمًٖم٣م وُمقَّ ُٙمُؼ  َوؾَمْٝم  [ 32:افروم]﴾ايْمَٗمِديرُ  ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  َوُهقَ   َيَُم٣مءُ  ََم٣م َُيْ
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ـْ , ؾؾٔف ؾرط إن وٕنٚضف ؿقتف زمـب يٗاخذ وإٕام فوًٍ ذم ًذريو   َأيِب  ًَ

, َبْرَزةَ  لِّ
ِّ َِ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  إَْش َِ َِّؿَ  َظ  ومَدَم٣م سَمزوُل  ٓ»: َوَش

 ؾم٣ٌمزمِفِ  وفَمـ ، َأهمٛم٣مُه، همٝمؿَ  فُمُٚمِرهِ  فَمـ: ..  أرزَمعٍ  فمـ ُيًَٟمَل  ضمتَّك ايمِٗمٝم٣مَم٥مِ  يقمَ  فَمٌدٍ 

 . (0215أخرجف افسمذي ) «أزمالهُ  همٝمم

 اإليامين وافوًػ وأخرة افدٕٔٚ ذم مٍٔدة اإليامٕٜٔ افَقة أن ؾٚفنٚهد

, وتتٍٚوت مراتٛ افْٚس ذم اجلْٜ ذم اجلْٜ ظذ ؿدر وأخرة افدٕٔٚ ذم ضرٌ 

 . أظامهلؿ وؿقهتؿ ؾٔٓٚ 

ؿٚل ؾٔٓؿ  اإليامن ؿقة أصحٚبؾدخِقا افْٚر, بْٔام  إيامهنؿ وًػ ٓٗٓءؾ

 فمذاب وٓ ضم٣ًمب زمٕمغم أيمٖم٣مً  ؽمٌٔمقن اجلٛم٥م اَمتل َمـ يدطمؾ»: طرشقل اهلل 

ـَ  ُهؿُ  َٓ  َيْروُمقَن، َٓ  ايمَِّذي وُمقَن، َو ؼَمْ ًْ َٓ  َي وَن، َو ُ ِؿْ  َوفَمعَم  َيَتَْمغمَّ ُٙمقنَ  َرهبِّ  «َيَتَقىمَّ

 . متٍؼ ظِٔف ظـ ابـ ظٌٚس 

 ِصْدٍق  ََمْٗمَٔمدِ  دِم ( ٦2) َوَْنَرٍ  صَمٛم٣َّمٍت  دِم  اظمُْتَِّٗمكمَ  إِنَّ ﴿ وؿٚل اهلل ظز وجؾ: 

 [افَّر]﴾ ٦٦) َُمْٗمَتِدرٍ  ََمٙمِٝمٍؽ  فِمٛمَْد 

 افرمحـ تقؾٔؼ بًد اإليامن ؿقة إف ?ادًتقى هذا إػ أوصِٓؿ افذي مٚ 

 . أبداً  افديْل بٚفوًػ ترى أن افًٌد أهيٚ ؾ٘يٚك

 وهق افٍراش ضري  وهق اإليامن ؿقي يُقن أن اإلًٕٚن ويًتىٔع

 بٚفَقة تتًِؼ ٓ اإليامن ؿقة حٚل أي ظذ وهق ؾَر ظٚجز وهق منِقل
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 صالة ٓ إيامٕف ذم ؤًٌػ  ذفؽ عوم إضْٚن حيّؾ إًٕٚن مـ ؾُؿ افٌدٕٜٔ

 . إرـٚن مـ رء وٓ حٟ وٓ صٔٚم وٓ

 افرمحـ رى إػ ادًٚرظغ مـ وفُْف بدٕف ذم ؤًٌػ  إًٕٚن مـ وـؿ

 مـ وـٚن افًرؾٚن أهؾ بدرجٚت وجؾ ظز اهلل مـ ـرمٖؾ وتًٚػ شٌحٕٚف

ٍٝ  ـؾ ذم وادُٚرم اخلر هؾوأ افهالح أهؾ  .وزمٚن وؿ

 دـ ؾَٚل رجِغ ؾرأى ادًجد وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دخؾ وهلذا 

 مـ بف واذا احدمهٚ إػ افرجؾ ؾْير هذا ذم تَقل ومٚ هذا ذم تَقل مٚ ظْده

 ظيامء مـ رجٌؾ  هذا ؾَٚل ادنٓقريـ افًرب رجٚٓت ومـ افًرب ـٌٚر

 أن صٍع وإن يزوج أن خىٛ وإن فَقفف يًّع أن ؿٚل إن حرٌي  افًرب

 وًٚف مـ ادًِّغ8 وًٚف مـ رجؾ هذا: ؿٚل 8 وهذا ؿٚل ينٍع

ًٚ  ادًِّغ ًٚ  بدٕٔ ًٜ  و ومٚفٔ  أٓ خىٛ وإن فف يًّع أٓ تُِؿ إن حري وجٚه

: افؤًػ هلذا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ينٍع أٓ صٍع وإن يزوج

ـْ أخرجف افٌخٚري  «هذا َمثَؾ  إرضِ  َمؾءِ  َمـ طمغمٌ  ََلذا» ؾِ  َظ ْٓ ـِ  َش دٍ  ْب ًْ  َش

ِٚظِدّي  ًَّ  .  اف

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚٓ  ,وأيب شًٔد ُهَرْيَرةَ  َأيِب وذم حديٞ  َِ  َظ

َِّؿَ  ٦ِم ": َوَش ٛم٥َُّم، ايمٛم٣َّمُر، اضْمَتجَّ ٣ٌَّمُروَن، َيْدطُمُٙمٛمِل َهِذهِ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َواجْلَ  اجْلَ

وَن، ُ َٔمَٖم٣مُء، َيْدطُمُٙمٛمِل َهِذهِ : َووَم٣ميَم٦ْم  َواظمَُْتَ٘مػمِّ ٣مىمِكُم، ايمّمه ًَ  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللُ هَمَٗم٣مَل  َواظمَْ
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ِذهِ  ُب  فَمَذاِِب  َأْٞم٦ِم : َِلَ ـْ  زمِِؽ  ُأفَمذِّ َم  - َأؾَم٣مءُ  ََم ـْ  زمِِؽ  ُأِصٝم٤ُم : وَم٣مَل  َوُرزمَّ  - َأؾَم٣مءُ  ََم

ِذهِ  َووَم٣مَل  تِل َأْٞم٦ِم : َِلَ ـْ  زمِِؽ  َأْرضَمؿُ  َرَْحَ  "َِمْٙم٠ُمَه٣م َِمٛمُْ٘مَم  َواضِمَدةٍ  َويمُِ٘مؾِّ  َأؾَم٣مءُ  ََم

 متٍؼ ظِٔف .

ـْ  و ٌْدِ  َظ ـِ  اهللِ  َظ ِرو ْب ّْ ـِ  َظ ِٚص, ْب ًَ ـِ  اْف ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ : َؿَٚل  َوَش

اظٍ  صَمْٔمَٓمِريٍّ  ىُمؾه  ايمٛم٣َّمرِ  َأْهَؾ  إِنَّ  " ، صَمقَّ َتْ٘مػِمٍ ًْ ٛم٥َّمِ  َوَأْهُؾ  ََمٛم٣َّمٍع، مَج٣َّمعٍ  َُم  اجْلَ

َٔمَٖم٣مءُ   ( .5212أخرجف أمحد ) " اظمَْْٕمُٙمقزُمقنَ  ايمّمه

فُ » : وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل  وظـ أيب مقشك   يَمٝمٟميِت  إِٞمَّ

صُمُؾ  ِٚمكمُ  ايمرَّ ًَّ أخرجف  «زمُٔمقَو٥مٍ  صمٛم٣َمَح  اهللَّ فِمٛمْد يزنُ  ٓ ايْمِٗمٝم٣مَم٥مِ  َيْقمَ  ايمٔمٓمِٝمؿُ  ايم

 مًِؿ .

ـِ ؾ حدأ مثؾ شٚؿف ـٕٚٝ ربام إيامٕف ذم افَقي بْٔام ـِ  ًَ قٍد, اْب ًُ ًْ َّٕفُ  َم ٚنَ  َأ  ـَ

َتِْل ٚ جَيْ ـً ـَ  ِشَقا ََراِك, ِم ْٕ ٚنَ  ا ـَ , َدِؿَٔؼ  َو َٚؿْغِ ًَّ ِٝ  اف َِ ًَ يُ   َؾَج ُه, افرِّ ُٗ ٍَ ُْ  َت

ْقمُ  َؾَوِحَؽ  ََ َٚل  ِمُْْف, اْف ََ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  َِمؿَّ  ": َوَش

ٌِلَّ  َيٚ: َؿُٚفقا " سَمّْمَحُ٘مقَن؟ ـْ  اهللِ, َٕ ِٜ  ِم ِْٔف, ِدؿَّ َٚل  َشَٚؿ ََ  زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِِس  َوايمَِّذي ": َؾ

َم  ـْ  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َأشْمَٗمُؾ  ََلُ  ( .1771أخرجف أمحد ) " ُأضُمدٍ  َِم

 خال افثَِغ بٖظامل أظامفف وزٕٝ فق ظْف اهلل رِض افهديؼ ؾوٚئؾ وذم

ًٚ  ـٚن إٔف مع هبـ فرجحٝ إٌٕٔٚء  مـ ْزلي ثقبف ـٚن ربام حتك بدٕف ذم ؤًٍ

 .   حَقه ظذ
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ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ؾًـ ابـ ظّر  َِ َِّؿَ  َظ ْٔفِ  َرآهُ  َوَش َِ عُ  إَِزارٌ  َوَظ ََ ًْ ََ  َيَت

ِْل - ًْ َٚل   - َجِديًدا َي ََ ـْ  ": َؾ ُٝ  " َهَذا؟ ََم ِْ َُ ٚ: َؾ َٕ ٌْدُ  َأ َٚل  اهللِ  َظ ََ  ىُمٛم٦َْم  إِنْ  ": َؾ

ٌَْد  ُتُف,: َؿَٚل  " إَِزاَركَ  هَم٣مْرهَمعْ  اهللِ، فَم ًْ ُتُف,: َؿَٚل  ،" ِزدْ  ": َؿَٚل  َؾَرَؾ ًْ َِغَ  َحتَّك َؾَرَؾ  َب

ِٚق  ِْٕهَػ  ًَّ ـْ  ": هَمَٗم٣مَل  َأِِب زَمْ٘مٍر، إلَِم  ايْمَتَٖم٦َم  شُمؿَّ : َؿَٚل  اف ـَ  شَمْقزَمفُ  صَمرَّ  ََم َٝماَلِء، َِم  اخْلُ

 ْ َٚل  ،" ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  إيَِمْٝمفِ  اهللُ َيٛمُْٓمرِ  ََل ََ رٍ  َأُبق َؾ ُْ فُ : َب َّٕ ِخل إِ َسْ ًْ ًٕٚ, إَِزاِري َي َٚٔ  َأْح

َٚل  ََ ِلُّ  َؾ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ٦َم  ": َوَش ًْ (, 4122)أخرجف أمحد  " َِمٛمُْٜمؿْ  يَم

ـْ ؾ ومع ذفؽ: ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ُهَرْيَرَة, َأيِب  ًَ َِ َِّؿَ  َظ ـْ » َوَش  ََم

ٌََح  رٍ  َأُبق َؿَٚل  «َص٣مئًِم؟ ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمُْ٘مؿُ  َأْص ُْ َٕٚ,: َب ـْ »: َؿَٚل  َأ  ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمُْ٘مؿُ  سَمٌِعَ  هَمَٚم

رٍ  َأُبق َؿَٚل  «صَمٛم٣َمَزًة؟ ُْ َٕٚ,: َب ـْ »: َؿَٚل  َأ ٘مِٝمٛم٣ًم ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمُْ٘مؿُ  َأؿْمَٔمؿَ  هَمَٚم ًْ  َأُبق َؿَٚل  «َِم

رٍ  ُْ َٕٚ,: َب ـْ »: َؿَٚل  َأ رٍ  َأُبق َؿَٚل  «ََمِريًّم٣م ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمُْ٘مؿُ  فَم٣مدَ  هَمَٚم ُْ َٕٚ,: َب َٚل  َأ ََ  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ ـَ  ََم٣م»: َوَش َّٓ  اَْمِرئٍ  دِم  اصْمَتَٚمْٔم ٛم٥َّمَ  َدطَمَؾ  إِ أخرجف  «اجْلَ

 . (1206)مًِؿ 

ـْ  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  َظ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  ": َؿَٚل  َوَش  َأْٞمَٖمَؼ  ََم

ٛم٥َّمِ  دِم  ُٞمقِديَ  اهللِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َزْوصَمكْمِ  ٌَْد  َي٣م: اجْلَ ، َهَذا اهللِ، فَم ـْ  طَمغْمٌ ـْ  ىَم٣منَ  هَمَٚم  َأْهؾِ  َِم

اَلِة، ـْ  ُدفِملَ  ايمِمَّ اَلِة، زَم٣مِب  َِم ـْ  ايمِمَّ ـْ  ىَم٣منَ  َوََم َٜم٣مِد، َأْهؾِ  َِم ـْ  ُدفِملَ  اجْلِ  زَم٣مِب  َِم

َٜم٣مِد، ـْ  اجْلِ ـْ  ىَم٣منَ  َوََم َدوَم٥ِم، َأْهؾِ  َِم ـْ  ُدفِملَ  ايمِمَّ َدوَم٥ِم، زَم٣مِب  َِم ـْ  ايمِمَّ ـْ  ىَم٣منَ  َوََم  َِم

َٝم٣مِم، َأْهؾِ  ـْ  ُدفِملَ  ايمِمِّ ٣منِ  زَم٣مِب  َِم يَّ يُؼ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق وَم٣مَل  " ايمرَّ دِّ  ََم٣م اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م: ايمِمِّ
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ـْ  ُيْدفَمك َأضَمدٍ  فَمعَم  زَْمَقاِب  سمِْٙمَؽ  َِم ْٕ ـْ  ا وَرٍة، َِم ـْ  َأضَمٌد  ُيْدفَمك هَمَٜمْؾ  َْضُ  سمِْٙمَؽ  َِم

زَْمَقاِب  ْٕ َٜم٣م؟ ا  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َوَأْرصُمق َٞمَٔمْؿ،: »َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ىُمٙمِّ

 متٍؼ ظِٔف . «َِمٛمُْٜمؿْ 

 ومٚ وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ ذم تُقن افتل اإليامٕٜٔ افَقة إػ ظٚئدٌ  ٕٚمرؾ 

 .ظِٔف حجٜ ؾٓق ذفؽ شقى

 وصز بَقة وظّؾ بَقة ودظقة بَقة ُتًؽ إػ مْٚ حيتٚج افديـ ؾٓذا 

ًٚ  ـْٝ ؾُِام افديـ صٗون مجٔع ذم وؿقة بَقة وصجٚظٜ بَقة  ذم ديْؽ ؿقي

ًٚ  ـْٝ  .بٚفًُس وافًُس اهلل ظْد حمٌقب

 يقؾَْٚ وان ظٌٚدتف وحًـ وصُره ذـره ظذ ئًْْٚ أن وجؾ ظز اهلل شٖلأ

 . مروٚتف فًٌؾ وإيٚـؿ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 الشر من الخير على الداللة :عشر الثامن مجلسال

 1عنه والبعد

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

  ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ

 .تْير وافًغ أجٚل إػ ًٕٚق ** وإٕام تسى إيٚم بْٚ ُتر

 فُـ وإظقام وافنٓقر وافِٔٚل إيٚم ُتيض ـٔػيٚ وؾَُؿ اهلل  ؾٖٕيروا

 ايمَِّذي َوُهقَ ﴿, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: فذفؽ وجؾ ظز اهلل وؾَف مـ إٓ يًتٍٔد ٓ

ْٝمَؾ  صَمَٔمَؾ  ـْ  طِمْٙمَٖم٥مً  َوايمٛمََّٜم٣مرَ  ايمٙمَّ رَ  َأن َأَرادَ  ظمَِّ ىمَّ  [40:افٍرؿٚن]﴾ؾُمُ٘مقًرا َأَرادَ  َأوْ  َيذَّ

 وافثٚين بٚفًٍؾ مىِقب حدمهٚأ مّٓغ مريـأ ادجِس هذا ذم وٕذـر

 .ذفؽ ترك وظدم إفٔف واإلرصٚد اخلر ظذ افدٓفٜومهٚ  أٓ افسكبًدم 

 ظِٔٓؿ بٌٕٕٚٔٚء متٖدو ,وجؾ ظز اهلل بٖمر ظٚمؾ اخلر ظذ افدال ٕن 

 اهلل ؿٚل وفذفؽ فؼا ؼٔفٌٚـ موم خلرا  ٔتٚمٍهق مـ و وافًالم افهالة

٥مٍ  طَمغْمَ  ىُمٛمُتؿْ ﴿ : إمٜ هذه وصػ ذم وجؾ ظز  8دٚذا؟ ﴾ يمِٙمٛم٣َّمسِ  ُأطْمِرصَم٦ْم  ُأَمَّ

ـِ  َوسَمٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  سَمْٟمَُمُرونَ ﴿  [112:ظّران آل] ﴾ ٣مهللزمِ  َوسُم٠ْمَِمٛمُقنَ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان شهر من والعشرين الواحد في المجلس هذا كان 
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 أن مع بٚهلل اإليامن ؿٌؾ ادُْر ظـ وافْٓل بٚدًروف إمرظز وجؾ  ذـرؾ

ًٜ  ادَدم هق بٚهلل اإليامن  إمٜ هذه ظالمٚت طٓرأ مـ نفٌٔٚن أ فُـ وحًَٚ  رتٌ

 ؿٚل وفذفؽ مْف وافتحذير افؼ ظـ وافًٌد إفٔف واإلرصٚد اخلر ظذ افدٓفٜ

ٛمُ٘مؿْ  َويْمَتُ٘مـ﴿  :وجؾ ظز اهلل ٥مٌ  َمِّ غْمِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  ُأَمَّ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمُرونَ  اخْلَ

ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ   [. 122:ظّران آل] ﴾ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمَٰئَِؽ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

 . إفٔف ومرصداً  دآً  بٚخلر ظٚمالً  تُقن أن إمر هبذا مْقطٌ  ٚفٍالحؾ

 ًٍٕؽ يُقن بحٔٞ مْف ومْذراً  حمذراً  افؼ ظـ مٌتًداً  تُقن نوأ 

 . وفٌرك فًٍْؽ

 افدهر هق افذي بٚفًك أؿًؿ  ﴾ َوايْمَٔمٌْمِ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل

٣منَ  إِنَّ ﴿  ًَ ٞم  اتهػ مـ إٓ خًٚرة ذم إًٕٚن ـؾأي  ﴾ طُمْنٍ  يَمِٖمل اإْلِ

 . افًقرة هذه ذم ادذـقرة بٚفهٍٚت

 ﴿ َّٓ ـَ  إِ ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ايمَِّذي ٣مِْلَ ًٚ  بٚهلل أمـ ﴾ ايمِمَّ ًٚ  وبٚإلشالم رب  ديْ

ًٚ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وبّحّدٍ   وجؾ ظز اهلل امر افتل افهٚحلٚت وظّؾ ٌٕٔ

 . , وهذا هق ادتًِؼ بًٍْفادًتىٚع ؿدر ظذ هبٚ

ؼِّ  َوسَمَقاَصْقا﴿  ػْمِ  َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمْْلَ وادتًدي إػ ؽره افتقاص بٚخلر  ﴾ زم٣ِميمِمَّ

 يتًِط أن إيٚك ٘يٚكؾ وتُتٍل, ًٍٕؽ تَٔؿ أن يٍُل ٓ اذاً وافدٓفٜ ظِٔف, 

 وديـ فٍْز ديْلوتَقل:  ٍٕز8 ٍٕز ـام ؿٚل بًوٓؿ افنٔىٚن ظِٔؽ
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ًٚ , وافهز بٚحلؼ ٚفتقاصب ٚفٍقزوبٚرك اهلل ؾٔؽ, ؾ ٓ  فِْٚس افْٚس  وهْٔئ

 َِمثُؾ  يمف اخَلغمِ  فمعم ايمداله  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل إمر هذا حَؼ دـ

 . أخرجف مًِؿ ظـ أيب مًًقد  «هم٣مفِمٙمِفِ  أصمرِ 

 صذ اذا ظِٔٓٚ وحتثٓؿ إيٚهٚ افْٚس وتًِؿ افهالة إػ ترصد ـْٝ ذاؾ٘

 اـثر أو اؿؾ أو مخًقن أو ظؼون أو ظؼة وتقجٔٓؽ ٕهحؽ بًٌٛ

 . ـٖجرهؿ فؽ يُقن

 مجٔعو 8 اإلشالمو 8 افتقحٔدو 8 افهٔٚمو افهدؿ8ٜ ظذدفِٝ أيوٚل  

 .رء أجره مـ يَْص أن ؽر مـ ؾٚظِف ـٖجر فؽ افز إٔقاع

 إلم َدفم٣م ََمـ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؾًـ أيب هريرة 

ـَ  يمف ىم٣منَ  ُهًدى،  ُأصُمقِرِهؿْ  َِمـ ذيمَؽ  َيٛمُْٗمُص  ٓ سَمٌَِٔمُف، ََمـ ُأصُمقرِ  َِمْثُؾ  إصْمرِ  َِم

ـَ  فمٙمٝمف ىم٣منَ  َواليَم٥ٍم، إلم َدفم٣م وََمـ ؾمٝمًئ٣م،  َيٛمُْٗمُص  ٓ سَمٌَِٔمُف، ََمـ آشم٣ممِ  َِمْثُؾ  اإلشْمؿِ  َِم

 . أخرجف مًِؿ  «ؾمٝمًئ٣م آشم٣مَِمِٜمؿْ  َِمـ ذيمَؽ 

ـْ  :طؿٚل رشقل اهلل  ظْف اهلل رِض جرير حديٞ وذم  ـِ  َجِريرِ  َظ ٌْدِ  ْب  َظ

ـَ  ٌَٕٚس  َجٚءَ : َؿَٚل  اهللِ, َْظَراِب  ِم ْٕ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  إَِػ  ا َِ َِّؿَ  َظ ؿِ  َوَش ِٓ ْٔ َِ  َظ

قُف  ؿْ  ُشقءَ  َؾَرَأى افهُّ ؿْ  َؿدْ  َحٚهِلِ ُٓ , َأَصَٚبْت ٌٜ َّٞ  َحَٚج َس  َؾَح , َظَذ  افَّْٚ ِٜ َدَؿ  افهَّ

َْٖبَىُئقا فِ  ذِم  َذفَِؽ  ُرِئَل  َحتَّك َظْْفُ  َؾ ِٓ ـَ  َرُجاًل  إِنَّ  ُثؿَّ : َؿَٚل . َوْج َْٕهٚرِ  ِم َ ْٕ  َجٚءَ  ا

ةٍ  ـْ  بُِكَّ قا ُثؿَّ  آَخُر, َجٚءَ  ُثؿَّ  َوِرٍق, ِم ًُ ورُ  ُظِرَف  َحتَّك َتَتَٚب ُ ِف, ذِم  افنُّ ِٓ َٚل  َوْج ََ  َؾ
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ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ ـْ »: َوَش َـّ  ََم ؽْماَلمِ  دِم  ؽَم ٛم٥ًَم، ؽُمٛم٥َّمً  اإْلِ ًَ ٣م هَمُٔمِٚمَؾ  ضَم  هِبَ

ـْ  َأصْمرِ  َِمْثُؾ  يَمفُ  ىُمت٤َِم  زَمْٔمَدُه، ٣م، فَمِٚمَؾ  ََم َٓ  هِبَ ـْ  َيٛمُْٗمُص  َو ٌء، ُأصُمقِرِهؿْ  َِم ـْ  يَشْ  َوََم

َـّ  ؽْماَلمِ  دِم  ؽَم ٣م هَمُٔمِٚمَؾ  ؽَمٝمَِّئ٥ًم، ؽُمٛم٥َّمً  اإْلِ ـْ  ِوْزرِ  َِمْثُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  ىُمت٤َِم  زَمْٔمَدُه، هِبَ  فَمِٚمَؾ  ََم

٣م، َٓ  هِبَ ـْ  َيٛمُْٗمُص  َو ءٌ  َأْوَزاِرِهؿْ  َِم  أخرجف مًِؿ . «يَشْ

 َأْوَزاَرُهؿْ  يمَِٝمْحِٚمُٙمقا﴿ : خمزًا ظـ حٚل دظٚة افؼ وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد 

ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ىَم٣مَِمَٙم٥مً  ـَ  َأْوَزارِ  َوَِم َٓ  فِمْٙمؿٍ  زمَِٕمغْمِ  ُيِّمٙمهقَْنُؿ ايمَِّذي  ﴾ َيِزُرونَ  ََم٣م ؽَم٣مءَ  َأ

 [.03:افْحؾ]

 وهيدي ؾتٗجر إفٔف مرصداً و اخلر ذظ دآً  تُقن أن ظئؿو جِؾ مرٌ ٖؾ

 ؾتٗجر مْف حمذراً  افؼ ظـ مٌتًداً  تُقن وأن ظٌٚده مـ صٚء مـ بؽ اهلل

 وترك ادٖمقر ؾًؾ ظذ افديـ مدار أن إذ ظٌٚده مـ صٚء مـ بؽ اهلل وهيدي

فُ  إزِْمَراِهٝمؿَ  ازْمَتعَمَٰ  َوإِذِ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وفذفؽ, ادحيقر َـّ  زمَِ٘مٙمَِمٍت  َرزمه َُّٜم  هَمَٟمََت

 [ 102:افٌَرة] ﴾

 إف حتك ادحيقر وترك بٚدٖمقر ؾٖتك وافْٓل بٕٚمر ابتاله افًِامء ؿٚل

رأى مٚ أخز اهلل بف  حغ افقحٔد وفده يذب  أن أراد وافًالم افهالة ظِٔف

ْٔملَ  ََمَٔمفُ  زَمَٙمغَ  هَمَٙممَّ ﴿ ذم ؿقفف:  ًَّ  هَم٣مٞمُٓمرْ  َأْذزَمُحَؽ  َأنِّ  اظمَْٛم٣َممِ  دِم  َأَرىَٰ  إِنِّ  زُمٛمَلَّ  َي٣م وَم٣مَل  ايم

ـَ  اهلل ؾَم٣مءَ  إِن ؽَمَتِجُدِن  سُم٠ْمََمرُ  ََم٣م اهْمَٔمْؾ  َأزَم٦ِم  َي٣م وَم٣مَل  سَمَرىَٰ  ََم٣مَذا ـَ  َِم ٣مزمِِري  ﴾ايمِمَّ

 [120:افهٚؾٚت]
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 :وجؾ ظز اهلل ؿٚلوافدال ظذ اخلر مـ أؾوؾ افْٚس ؿقًٓ وؾًاًل, 

ـْ ﴿ ـُ  َوََم ًَ ًٓ  َأضْم َـّ وَمْق ٣م َوفَمِٚمَؾ  اهلل إلَِم  َدفَم٣م ِمِّ ٛمِل َووَم٣مَل  َص٣مِْلً َـ  إِٞمَّ ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  ﴾ اظمُْ

 [ 11:ؾهِٝ]

ُٛ  َهَذاؿٚل احلًـ افٌكي :  َقةُ  َهَذا اهلل َويِلُّ  َهَذا اهلل َحٌِٔ ٍْ  َهَذا اهلل َص

ُّٛ  َهَذا اهلل ِخَرةُ  َْرضِ  َأْهؾِ  َأَح ْٕ َس  َوَدَظٚ َدْظَقتِفِ  ذِم  اهلل َأَجَٚب  اهلل إَِػ  ا  إَِػ  افَّْٚ

ـْ  ؾِٔفِ  اهلل َأَجَٚب  َمٚ َؾ  َدْظَقتِفِ  ِم ِّ ِْل َوَؿَٚل  إَِجَٚبتِفِ  ذِم  َصٚحِلًٚ َوَظ َّٕ ـَ  إِ غَ  ِم ِّ ِِ ًْ  ادُْ

ُٜ  َهَذا ٍَ ِِٔ  .اهلل َخ

 تُقن أن وافور افؼ مـ وافتحذير اخلر ظذ افدٓفٜ ذمٓ ينسط و

حٔٞ يَقل اهلل ظز وجؾ:  بذفؽ أوًٓ  ادخٚضٌقن هؿ افًِامء ـٚن وان ظٚدًٚ 

ـَ  َِمٝمَث٣مَق  اهلل َأطَمَذ  َوإِذْ ﴿ ٌَٝمِّٛمُٛمَّفُ  ايْم٘مَِت٣مَب  ُأوسُمقا ايمَِّذي َٓ  يمِٙمٛم٣َّمسِ  يَمُت  آل] ﴾سَمْ٘مُتُٚمقَٞمفُ  َو

 [ 165:ظّران

ًٚ  تُقن أن بٚفؼط وفٔس ًٚ  داظٔ  أن مًِؿ ـؾ ظذ بؾ مٍقهٚ وخىٌٔ

ًٚ  إفٔف دآً  بٚدًروف أمراً  يُقن  اشتىٚظتف بَدر مْف وحمذراً  ادُْر ظـ ٕٚهٔ

 إفٔف واإلرصٚد اخلر إػ افدٓفٜ ترـقا دٚ إهائٔؾ بْل اهلل فًـ َدؾ وظِّف

ـَ ﴿حٔٞ ؿٚل:  ظْف وافًٌد افؼ مـ وافتحذير ـَ  يُمِٔم  زَمٛمِل َِمـ ىَمَٖمُروا ايمَِّذي

ائِٝمَؾ  ٣منِ  فَمعَمَٰ  إِْهَ ًَ
ك َداُوودَ  يمِ ًَ ـِ  َوفِمٝم يمَِؽ  ََمْرَيؿَ  ازْم ىَم٣مُٞمقا فَمَِمقا زمَِم  َذَٰ  َئْمَتُدونَ  وَّ
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ٛمَ٘مرٍ  فَمـ َيَتٛم٣َمَهْقنَ  َٓ  ىَم٣مُٞمقا*   ﴾َيْٖمَٔمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م يَمٌِئَْس  هَمَٔمُٙمقهُ  َمه

 [7 5ــ56:ادٚئدة]

 وإٔزفٝ افرشؾ أرشِٝ هبذا فِخر وافتقجٔف وافتًِٔؿ افْهٔحٜ وافديـ

ـْ , ؾؾٔف ورؽٛ افًِؿ ضِٛ ذع وهلذا افُتٛ اِريِّ  َُتِٔؿٍ  ًَ ِلَّ  َأنَّ  افدَّ  َصذَّ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهللُ َِ َؿ, َظ َِّ ـُ »: َؿَٚل  َوَش ي َِْْٚ «ايمٛمَِِّمٝمَح٥مُ  ايمدِّ ؟: ُؿ ـْ َ
 َويمِ٘مَِت٣مزمِفِ  هلل »: َؿَٚل  دِ

٥مِ  َويمَِرؽُمقيمِفِ  َئِٚمَّ ِٕ ٙمِِٚمكمَ  َو ًْ تِِٜمؿْ  اظمُْ  .أخرجف مًِؿ  «َوفَم٣مَمَّ

 افؼ إػ يرصدهؿ مـ وجدوا اخلر إػ يدهلؿ مـ جيدوا ل إن وافْٚس 

 ؿؾ إيامٕؽ يزدد ل ؾٚذا َٕٔوغ مـ ختِقا ٓ افدٕٔٚ احلٔٚة ٓن وٓبد وافور

 حهؾ ادُْر ظـ ويْٓك بٚدًروف يٖمر ل واذا ؿؾ ظِّؽ يزدد ل واذا

 ًٍٕف اإلًٕٚن جيٚهد أن ٓبد ؾِذفؽ اإلًٕٚن ظذ افنٔىٚن وتًِط افًُس

 امرٌ  هذا ظْف وافًٌد افؼ مـ وافتحذير افٔف واإلرصٚد اخلر ظذ افدٓفٜ ذم

 جيٚزي وجؾ ظز اهلل نٕ إخرىو افدٕٔٚ حٔٚتْٚ فْٚ اشتَٚمٝ شُِْٚه فق

  افدٕٔٚ هذه ذم ظِّف ؿدر ظذ افًٌد

 ؾت  أمٚم هنؿأ مع خٔز ؽزوة ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل وهذا

 ظْف اهلل رِض ضٚفٛ أيب ابـ ظع مرأ يًْك ل ذفؽ ومع صٚئؾ وظدو

ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل  , ؾًـ شٓؾ بـ شًد اخلر إػ واإلرصٚد بٚفدٓفٜ
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ُهؿْ  اإلؽْماَلِم، إلم اْدفُمُٜمؿْ  شُمؿَّ  »: ط نْ  اهللهمق فمٙمٝمٜمؿ ََي٤ُِم  زمم وَأطْمػِمْ  اهلل ََيدي إَلِ

 متٍؼ ظِٔف . «ايمٛمََّٔمؿِ  َُحْرِ  َِمـ يمَؽ  طمغمٌ  واضمًدا رصماًل  زمَؽ 

 صذ افٌْل مروؿد أ افٍٚين افٌٚل, افدٕٔٚ حىٚم مـ فؽ خرٌ أي أن افدظقة 

 اخلر إػ ابتداءً  فِْٚس دظقتف تُقن أن واجلٔش افنيٜ ؿٚئد وشِؿ ظِٔف اهلل

ٚنَ : َؿَٚل  ؾًـ بريدة  ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ رَ  إَِذا َوَش  َظَذ  َأِمًرا َأمَّ

ٍْٔش, , َأوْ  َج ٍٜ يَّ تِفِ  ذِم  َأْوَصٚهُ  َهِ َقى َخٚصَّ َْ ـْ  اهللِ, بَِت فُ  َوَم ًَ ـَ  َم غَ  ِم ِّ ِِ ًْ ا, ادُْ  َخْرً

كَ  يَمِٗمٝم٦َم  ... َوإَِذا :َؿَٚل  ُثؿَّ  ـَ  فَمُدوَّ ىمكَِم، َِم  - طِمَِم٣ملٍ  شَماَلِث  إلَِم  هَم٣مْدفُمُٜمؿْ  اظمُْمْمِ

َـّ  - طِماَللٍ  َأوْ  ُتُٜم ٌَْؾ  َأصَم٣مزُمقكَ  ََم٣م هَمَٟميَّ  إلَِم  اْدفُمُٜمؿْ  شُمؿَّ  فَمٛمُْٜمْؿ، َوىُمػَّ  َِمٛمُْٜمْؿ، هَم٣موْم

ؽْماَلِم، ٌَْؾ  َأصَم٣مزُمقَك، هَم١مِنْ  اإْلِ لِ  إلَِم  اْدفُمُٜمؿْ  شُمؿَّ  فَمٛمُْٜمْؿ، َوىُمػَّ  َِمٛمُْٜمْؿ، هَم٣موْم ـْ  ايمتََّحقه  َِم

، َدارِ  إلَِم  َداِرِهؿْ  ـَ ُهؿْ َوَأطْم  اظمَُْٜم٣مصِمِري ُؿْ  ػِمْ  ََم٣م هَمَٙمُٜمؿْ  َذيمَِؽ  هَمَٔمُٙمقا إِنْ  َأْنَّ

، ـَ ، فَمعَم  ََم٣م َوفَمَٙمْٝمِٜمؿْ  يمِْٙمُٚمَٜم٣مصِمِري ـَ يُمقا َأنْ  َأزَمْقا هَم١مِنْ  اظمَُْٜم٣مصِمِري ُهؿْ  َِمٛمَْٜم٣م، َيَتَحقَّ  هَمَٟمطْمػِمْ

ُؿْ  ٙمِِٚمكَم، ىَمَٟمفْمَراِب  َيُ٘مقُٞمقنَ  َأْنَّ ًْ  فَمعَم  ََيِْري ايمَِّذي اهللِ ضُمْ٘مؿُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ََيِْري اظْمُ

َٓ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، ؿْ  َيُ٘مقنُ  َو ءٌ  َوايْمَٖمْلءِ  ايْمَٕمٛمِٝمَٚم٥مِ  دِم  ََلُ َّٓ  يَشْ ٙمِِٚمكَم، ََمعَ  َُي٣َمِهُدوا َأنْ  إِ ًْ  اظمُْ

ْٙمُٜمؿُ  َأزَمْقا ُهؿْ  هَم١مِنْ  ًَ ْزَي٥َم، هَم ٌَْؾ  َأصَم٣مزُمقكَ  ُهؿْ  هَم١مِنْ  اجْلِ  هَم١مِنْ  فَمٛمُْٜمْؿ، َوىُمػَّ  َِمْٛمُٜمْؿ، هَم٣موْم

ـْ  َأزَمْقا ُهؿْ   أخرجف مًِؿ . َووَم٣مسمِْٙمُٜمؿْ  زم٣ِمهللِ هَم٣مؽْمَتِٔم

 افؼ مـ وحمذراً  إفٔف مرصداً  اخلر ظذ دآً  اإلًٕٚن يُقن أن ٚدرادؾ

 .افؼ وإتؼ افٍىر تٌرت حٔٞ افزمٚن خرآ ذم شٔام ٓ ظْف مٌتًداً 
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 ؽِمٛمكِمَ  ايم٣ًمفم٥م ومٌؾ:وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل  إٔس ؾًـ  

افَم٥مً  ُب  طَمدَّ ٣مِدُق  همِٝمَٜم٣م ُيَ٘مذَّ ُق  ايمِمَّ نُ  ايْمَ٘م٣مِذُب  همِٝمَٜم٣م َوُيَِمدَّ ََِمكمُ  همِٝمَٜم٣م َوُُيَقَّ ْٕ  ا

ـُ  َ ـُ  همِٝمَٜم٣م َوُي٠ْمََت ٣مئِ َوْيٌَِّم٥مُ  همِٝمَٜم٣م َوَيَتَ٘مٙمَّؿُ  اخْلَ  .  أخرجف أمحد   ايمره

 افٍىر تُْس ومع افًئؿ افؼ هذا مع اخلر ظذ افدٓفٜ تقجد ل ذا٘ؾ

أشقء حٚل, حٔٞ يتًِط  احلٚل شُٔقن ـٔػ وافَٔؿ ادٌٚدئ وتٌر

 ادٌىِقن, ويْتؼ افؼ .

 افتنٌف إػ يدظق وآخر ُٕر وٓ افديَّراضٜٔ إػ يدظق مـ شتجدو

 افزٕٚ إػ يدظق ورابع ُٕر وٓ افٌدظٜ إػ يدظق وثٚفٞ ُٕر وٓ بٚفٍُٚر

 افؼ حيهؾ اذاً  ُٕر وٓ وافزور افربٚ إػ يدظق وخٚمس ُٕر وٓ وافٍجقر

 . وجؾ ظز اهلل إػ يدظق مـ وجقد مـ ؾالبد وافًٌٚد افٌالد ذم

ًٚ  ؿدراً  اهلل ؿدر وفذفؽ  إمٜ هذه مـ احلؼ ظذ ضٚئٍٜ تزال ٓ إف ـقٕٔ

مًٚويٜ  , ؾًـ وٓبد افؼ مـ وحيذرون إفٔف ويرصدون اخلر إػ يدظقن

ُٝ ؿٚل   ًْ
ِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ  َظ قُل  َوَش َُ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  سَمَزاُل  َٓ »: َي

ـْ  تِل َِم ُهؿْ  َٓ  اهللِ، زمَِٟمَْمرِ  وَم٣مئَِٚم٥مً  ُأَمَّ ـْ  َيُيه ؿْ  ََم  َأَْمرُ  َيْٟميِتَ  ضَمتَّك طَم٣ميَمَٖمُٜمْؿ، َأوْ  طَمَذََلُ

 أخرجف مًِؿ . «ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  ـَم٣مِهُرونَ  َوُهؿْ  اهللِ
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ـْ إتٓٝ افدٕٔٚ, ؾ افىٚئٍٜ هذه إتٓٝ ؾٚذا ٍَٕس, ًَ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َأنَّ  َأ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َٓ  ": َؿَٚل  َوَش ًَّ َْرضِ  دِم  ُيَٗم٣مَل  َٓ  ضَمتَّك ايم ْٕ   " اهللُ اهللُ،: ا

 . أخرجف مًِؿ 

 ُهَرْيَرَة, َأيِب ويرشؾ اهلل ذم آخر افزمـ بري  تٌَض أرواح ادٗمْغ, ؾًـ  

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ ٌَْٔم٧ُم  اهللَ إِنَّ  ": َوَش ـَ  ِرًُي٣م َي ـِ  َِم  ايْمَٝمَٚم

ـَ  َأيْمكَمَ  ِريِر، َِم ٥ٌٍَّم، َِمْثَٗم٣مُل  فَمْٙمَٗمَٚم٥مَ  َأزُمق وَم٣مَل  - وَمْٙمٌِفِ  دِم  َأضَمًدا سَمَدعُ  هَماَل  اْْلَ  َووَم٣مَل  ضَم

ٌُْد  ةٍ  َِمْثَٗم٣مُل : ايْمَٔمِزيزِ  فَم ـْ  - َذرَّ َّٓ  إِيَمنٍ  َِم ٌََّمْتفُ  إِ  أخرجف مًِؿ . " وَم

 افذيـ ؿٌض 8 ادُْر ظـ ويْٓقن بٚدًروف يٖمرون افذيـ ؿٌض ؾ٘ذا

 يَقفقن ٓ مـ إرض ذم يٌَك ذفؽ ظْد إفٔف ويرصدون اخلر ظذ يدفقن

 تَقم ؾًِٔٓؿ إصْٚم مـ ذفؽ وؽر  ىافًز و افالت يًٌدون بؾ اهلل اهلل

 افْقاس بـ شًّٚن , ؾًـ اخلِؼ ذار ظذ تَقم افًٚظٜ إذ أن افًٚظٜ

ٌَٝمْٛمََم  ...: طؿٚل افٌْل  ٥ًٌَم، ِرًُي٣م اهللُ زَمَٔم٧َم  إِذْ  ىَمَذيمَِؽ  ُهؿْ  هَم ٦َم  هَمَتْٟمطُمُذُهؿْ  ؿَمٝمِّ  ََتْ

ـٍ  ىُمؾِّ  ُروَح  هَمَتْٗمٌُِض  آزَم٣مؿمِِٜمْؿ، ٙمٍِؿ، َوىُمؾِّ  َُم٠ْمَِم ًْ ٌَْٗمك َُم ارُ  َوَي  ايمٛم٣َّمِس، ِِشَ

٣مُرَج  همِٝمَٜم٣م َيَتَٜم٣مَرصُمقنَ  ُٚمِر، َِتَ ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  هَمَٔمَٙمْٝمِٜمؿْ  اْْلُ ًَّ  أخرجف مًِؿ . " ايم

 مـ حتذيرهؿ أو اخلر إػ ودٓفتٓؿ افْٚس ٕه  مـ يًّْؽ أن وإيٚك

َـّ  َٓ » :ط افٌْل ؿٚل , ؾًـ أيب شًٔد هٌٔتٓؿ افؼ ٥ٌَمُ  َأضَمَدىُمؿْ  َيْٚمٛمََٔم  َهْٝم
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 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

وم٣مل أزمق ؽمٔمٝمد: وددت أن  «ؽَمِٚمَٔمفُ  َأوْ  ؾَمِٜمَدهُ  َأوْ  َرآهُ  إَِذا ضَمؼٍّ  دِم  َيُٗمقَل  َأنْ  ايمٛم٣َّمسِ 

 أخرجف أمحد . َل أؽمٚمٔمف

, ؿٚل اهلل ظز أوفٔٚئفو افنٔىٚن مـ افتخقف مـ وجؾ ظز اهللؿد حذرٕٚ و

َم ﴿: وجؾ يمُِ٘مؿُ  إِٞمَّ ْٝمَْم٣منُ  َذَٰ ُف  ايمُمَّ ٣مهُمقُهؿْ  هَماَل  َأْويمَِٝم٣مَءهُ  ُُيَقِّ  ىُمٛمُتؿ إِن َوطَم٣مهُمقنِ  خَتَ

٠ْمَِمٛمكِمَ   . [153:ظّران آل] ﴾َمه

ًِٔدٍ  َأيِب ؾٚإلًٕٚن مًٚؿٛ إن ل يتدارـف اهلل برمحٜ, ؾًـ  , َش : َؿَٚل  اخْلُْدِريِّ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ َٟمُل  َأضَمَدىُمؿْ  إِنَّ  ": َوَش ًْ  ضَمتَّك ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  يَمُٝم

َٟمُل  همِٝمَم  َيُ٘مقنَ  ًْ ـْ : وَم٣مَل  َرَأْيَتُف؟ إِذْ  اظمُْٛمَْ٘مرَ  سُمٛمْ٘مِرَ  َأنْ  ََمٛمََٔمَؽ  ََم٣م: ُيَٗم٣مَل  َأنْ  فَمٛمْفُ  ُي  هَمَٚم

ٛمَفُ  َتفُ  اهللُ يَمٗمَّ أخرجف أمحد  "ايمٛم٣َّمَس  َوطِمْٖم٦ُم  َرصَمْقسُمَؽ، َربِّ : وَم٣مَل  ضُمجَّ

(11012.) 

 وان إفٔف ادرصديـ اخلر إػ افدافغ مـ جيًِْٚ أن وجؾ ظز اهلل وًٕٖل

 . ومروٚتف فىٚظتف يقؾَْٚ

 . افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 بالمسلمين الظن حسن :عشر التاسع مجلسال

 1عليهم التجسس عن والنهي

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

  ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ

 بٚدٗمْغ افيـ حًـ إول جِِٔغ مريـأ ظـذم هذا ادجِس  ٕتُِؿ

 . ادًِّغ ظذ افتجًس ظـ افْٓل وافثٚين

٣م َي٣م﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل َ ـَ  َأَيه ٌُقا آََمٛمُقا ايمَِّذي
ـَ  ىَمثغًِما اصْمَتٛمِ ِـّ  َمِّ  زَمْٔمَض  إِنَّ  ايمٓمَّ

ِـّ  َٓ  إشِْمؿٌ  ايمٓمَّ قا َو ًُ ًَّ َٓ  ََتَ ْٔمُّمُ٘مؿ َيْٕمَت٤م َو ؿَ  َيْٟمىُمَؾ  َأن َأضَمُدىُمؿْ  َأُُي٤ِمه  زَمْٔمًّم٣م زمَّ  َْلْ

ُٗمقا هَمَ٘مِرْهُتُٚمقهُ  ََمْٝمًت٣م َأطِمٝمفِ  اٌب  اهلل إِنَّ  اهلل َواسمَّ ضِمٝمؿٌ  سَمقَّ  [. 10:احلجرات] ﴾ رَّ

٣مىُمؿْ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل  وظـ أيب هريرة   إِيَّ

، َـّ َـّ  هَم١مِنَّ  َوايمٓمَّ ِدي٧ِم، َأىْمَذُب  ايمٓمَّ َٓ  اْْلَ قا، َو ًُ ًَّ َٓ  ََتَ قا، َو ًُ ًَّ َٓ  ََتَ قا، َو ًُ  سَمٛم٣َمهَم

 َٓ ٣مؽَمُدوا، َو َٓ  ََتَ ٣ٌَمنَمُّمقا، َو َٓ  سَم ٣ٌَمدَ  َوىُمقُٞمقا سَمَدازَمُروا، َو متٍؼ  «إطِْمَقاًٞم٣م اهللِ  فِم

 ظِٔف, وافٍِظ دًِؿ .

 زم٣ِميْمَقضْمِل  ُي٠ْمطَمُذونَ  ىَم٣مُٞمقا ُأَٞم٣مؽًم٣م إِنَّ  :ظْف اهلل رِض اخلىٚب بـ ظّر وؿٚل

َم  اْٞمَٗمَْمعَ  وَمْد  ايْمَقضْملَ  َوإِنَّ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ  اهلل َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  دِم   َٞمْٟمطُمُذىُمؿْ  َوإِٞمَّ

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان شهر من والعشرين الثالث يوم في المجلس هذا كان 
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نَ  ْٔ ـْ  يَمٛم٣َم ـَمَٜمرَ  زمَِم  ا ـْ  َأفْمَميمُِ٘مؿْ  َِم ا يَمٛم٣َم َأـْمَٜمرَ  هَمَٚم زْمٛم٣َمهُ  َأَِمٛم٣َّمهُ  طَمغْمً ـْ  إيَِمْٝمٛم٣َم َويَمْٝمَس  َووَمرَّ  َِم

يَرسمِفِ  ءٌ  َهِ ٌُفُ  اهلل يَشْ يَرسمِفِ  دِم  ُُي٣َمؽِم ـْ  َهِ ْ  ؽُمقًءا يَمٛم٣َم َأـْمَٜمرَ  َوََم ْ  َٞمْٟمََمٛمْفُ  ََل وْمفُ  َوََل  ُٞمَِمدِّ

يَرسَمفُ  إِنَّ  وَم٣مَل  َوإِنْ  ٛم٥َمٌ  َهِ ًَ  .أخرجف افٌخٚري  ضَم

 بام يًٚمؾ وإف بٚدًِؿ افيـ حًـ أمهٜٔ ظذ تدل ومٚ ذم بٚهبٚ  إدفٜ هذه

 مٚ ومجٔع وُٕٚحف وذائف بًٔف ذم ظِٔف حيّؾ اخلر طٚهره ـٚن ؾ٘ن مْف طٓر

 اخلر مروٚتف إػ ٌٚدرواد اهلل ذع ظذ ًتَٔؿاد ادًِؿ ذم ؾٕٚصؾ بف يتًِؼ

 أمٚ تًِؿ ل أو شّقا اهنؿ ظِّٝ ادًِّغ ذبٚئ  مـ تٖـؾ أن جٚز وفذفؽ

 اإلبٚحٜ ظَقدهؿ ذم إصؾ وهُذا جيقز ٓ يًّقا ل هنؿأ ظِّٝ ذاإ

 .واحلؾ

َٜ  ًـؾ   بٚجلٚهِٜٔ ظٓدٍ  حديُثق ؿقمًٚ  إن اهلِل, رشقَل  يٚ: ؿٚفقا أهنؿ - ظٚئن

ُِْحاَمنٍ  يُٖتقن روا َٕدري ٓ ب ـَ ُؾ  يذـروا, ل أم ظِٔٓٚ اهللِ اشؿَ  أذ ـُ  مْٓٚ؟ أؾْٖ

قا": - وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  - اهللِ رشقُل  ؾَٚل أخرجف  "وىمُٙمقا ؽَمٚمه

 افٌخٚري.

ـْ  و َٜ  َظ ٍَ َثَْٚ: َؿَٚل  ُحَذْي ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َحدَّ َِ َِّؿَ  َظ  َؿدْ  َحِديَثْغِ  َوَش

 ُٝ ٚ, َرَأْي ٚ َأَحَدمُهَ َٕ َْٕتيِرُ  َوَأ َخَر, َأ ْٔ َثَْٚ ا َََم٣مَٞم٥مَ  َأنَّ  ": َحدَّ ْٕ  وُمُٙمقِب  صَمْذرِ  دِم  َٞمَزيَم٦ْم  ا

صَم٣مِل، ـَ  هَمَٔمٙمُِٚمقا ايْمُٗمْرآُن، َٞمَزَل  شُمؿَّ  ايمرِّ ـَ  َوفَمٙمُِٚمقا ايْمُٗمْرآِن، َِم ٛم٥َّمِ  َِم ًه شَمٛم٣َم شُمؿَّ  ،" ايم  ضَمدَّ

ـْ  َََم٣مَٞم٥مِ  َرهْمعِ  فَم ْٕ صُمُؾ  َيٛم٣َممُ  ": هَمَٗم٣مَل  ا ٌَُض  ايمٛمَّْقََم٥مَ  ايمرَّ َََم٣مَٞم٥مُ  هَمُتْٗم ْٕ ـْ  ا  هَمَٝمَٓمؾه  وَمْٙمٌِفِ  َِم
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ٌَُض  َٞمْقََم٥مً  َيٛم٣َممُ  شُمؿَّ  ايْمَقىْم٦ِم، َأشَمرِ  َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م َََم٣مَٞم٥مُ  هَمُتْٗم ْٕ ـْ  ا  َأشَمُرَه٣م هَمٝمََٓمؾه  وَمْٙمٌِِف، َِم

ا سَمَراهُ  ِرصْمٙمَِؽ  فَمعَم  َدضْمَرصْمَتفُ  ىَمَجْٚمرٍ  اظمَْْجؾِ  َأشَمرِ  َِمْثَؾ  ءٌ  همِٝمفِ  َويَمْٝمَس  َُمٛمْتػَِمً  ،" يَشْ

٣ٌَمَئُمقنَ  ايمٛم٣َّمُس  هَمٝمُِْمٌُِح  ": وَم٣مَل  ِرصْمٙمِِف، فَمعَم  هَمَدضْمَرصَمفُ  ضَمًٍم  َأطَمَذ  شُمؿَّ : وَم٣مَل   َٓ  َيَت

ي َأضَمٌد  َيَ٘م٣مدُ  َََم٣مَٞم٥َم، ُي٠َمدِّ ْٕ  ُيَٗم٣مَل  ضَمتَّك َأَِمٝمٛم٣ًم، صُماًل رَ  هُماَلنٍ  زَمٛمِل دِم  إِنَّ : ُيَٗم٣مَل  ضَمتَّك ا

صُمؾِ  ٥ٌَّمٌ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  َوََم٣م َوَأفْمَٗمَٙمفُ  َوَأـْمَرهَمفُ  َأصْمَٙمَدهُ  ََم٣م: يمِٙمرَّ ـْ  ضَم ـْ  طَمْرَدلٍ  َِم  َويَمَٗمْد  إِيَمٍن، َِم

ُ٘مؿْ  ُأزَم٣مرِم  َوََم٣م َزََم٣مٌن، فَمقَمَّ  َأسَمك ـْ  زَم٣مَئْم٦ُم، َأيَّ ٙمًِم  ىَم٣منَ  يَمئِ ًْ فُ  َُم ٞمَّ دَّ ـْ  ِديٛمُُف، فَمقَمَّ  يَمغَمُ  َويَمئِ

اٞمِٝم٣ًّم ىَم٣منَ  ٣م َأوْ  َٞمٌْمَ فُ  ََيُقِديًّ ٞمَّ دَّ ٣م ؽَم٣مفِمٝمِف، فَمقَمَّ  يَمغَمُ زَُم٣ميِعَ  ىُمٛم٦ُْم  هَمَم  ايْمَٝمْقمَ  هَمَٟمَمَّ َّٓ  َِمٛمُْ٘مؿْ  ِٕ  إِ

 ( .01033أخرجف أمحد ) " َوهُماَلًٞم٣م هُماَلًٞم٣م،

 اذا إٓ افًالمٜ ظذ وحيِّف ادًِؿ بٖخٔف افيـ حيًـ أن فًِِّؿ ويٌٌْل

 افذل أشٌٚب مـ مْف طٓر بام يًٚمِف ذفؽ ؾًْد افًالمٜ خالف مْف طٓر

 . وادٕٜٓٚ

 أمٚهلؿ وإَىًٝ أحقاهلؿ شٚءت افيـ شقء بْٔٓؿ ؾنك اذا افْٚس نٕ 

 افيـ أشٚء واذا افًؼة شٚءت بزوجتف افزوج افيـ أشٚء اذا بالؤهؿ واصتد

 وادحُقم بٚدحُقم احلٚـؿ افيـ أشٚء واذا ادًٚمِٜ شٚءت بٚبْف افقفد

ـَ  َظْقَف ؾًـ , افًريض افًٍٚد حهؾ بٚحلٚـؿ ُٝ : َيَقُل  َمٚفٍِؽ, ْب ًْ
ِّ  َش

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َِ َِّؿَ  َظ قُل  َوَش َُ تُِ٘مؿْ  طِمَٝم٣مرُ  ": َي ـْ  َأئِٚمَّ ٌهقَْنُؿْ  ََم
 َُتِ

ٌهقَٞمُ٘مْؿ،
ارُ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َوُيَِمٙمهقنَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوسُمَِمٙمهقنَ  َوُُيِ تُِ٘مؿُ  َوِِشَ ـَ  َأئِٚمَّ  ايمَِّذي
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ٌِْٕمُّمقَْنُؿْ  ٌِْٕمُّمقَٞمُ٘مْؿ، سُم  َأهَماَل  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙمٛم٣َم " َوَيْٙمَٔمٛمُقَٞمُ٘مؿْ  َوسَمْٙمَٔمٛمُقَْنُؿْ  َوُي

اَلَة، يَمُ٘مؿُ  َأوَم٣مَُمقا ََم٣م َٓ  ": وَم٣مَل  َذيمَِؽ؟ فِمٛمَْد  ُٞمٛم٣َمزمُِذُهؿْ  َٓ  ايمِمَّ ـْ  َأ َ  َوََم  َأَِمغمٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ُورمِّ

ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َيْٟميِت  هَمَرآهُ  َواٍل، ـْ  َيْٟميِت  ََم٣م هَمْٙمُٝمٛمْ٘مِرْ  اهللِ، ََمْٔمِِمَٝم٥مِ  َِم َٓ  اهللِ، ََمْٔمِِمَٝم٥مِ  َِم  َو

َـّ  ـْ  َيًدا َيٛمِْزفَم  أخرجف مًِؿ . " ؿَم٣مفَم٥مٍ  َِم

 بام إًٕٚن ـؾ وًٕٚمؾذم افًّؾ بٚفيٚهر,  ًٍْٕٚأ ٕجٚهد أن مجًًٔٚ  ًِْٔٚؾ

 . اهلل إػ وافَِقب مْف طٓر

ـْ ؾ ًَ  َٜ ـِ  ُأَشَٚم َثَْٚ: َؿَٚل  َزْيدٍ  ْب ًَ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َب َِ َِّؿَ  َظ , ذِم  َوَش ٍٜ يَّ  َهِ

ٌَّْحَْٚ ـْ  احْلَُرَؿِٚت  َؾَه , ِم َٜ َْْٔ َٓ ُٝ  ُج ـْ ْدَر َٖ َٚل  َرُجاًل  َؾ ََ َّٓ  إَِففَ  َٓ : َؾ ُْْتفُ  اهلُل, إِ ًَ  َؾَى

ِز  ذِم  َؾَقَؿعَ  ٍْ ـْ  َٕ ْرُتفُ  َذفَِؽ, ِم ـَ ِلِّ  َؾَذ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  فٌَِِّْ َِ ََِّؿ, َظ َٚل  َوَش ََ  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ َّٓ  إيَِمفَ  َٓ  َأوَم٣مَل »: َوَش ُٝ : َؿَٚل  «َووَمَتْٙمَتُف؟ اهللُ  إِ ِْ  َرُشقَل  َيٚ: ُؿ

َّٕاَم  اهللِ, ـَ  َخْقًؾٚ َؿٚهَلَٚ إِ اَلِح, ِم ًِّ ـْ  ؾَمَٗمْٗم٦َم  َأهَماَل »: َؿَٚل  اف ٣م سَمْٔمَٙمؿَ  ضَمتَّك وَمْٙمٌِفِ  فَم  َأوَم٣مََلَ

؟ َأمْ  ُرَه٣م َزاَل  هَمَم  «َٓ  أخرجف مًِؿ. َيْقََمئِذٍ  َأؽْمَٙمْٚم٦ُم  َأنِّ  ََتَٛمَّْٝم٦ُم  ضَمتَّك فَمقَمَّ  ُيَ٘مرِّ

 ؽر ظذ حتِّف وإٔٝ حٚل ظذ أمٚمؽ اإلًٕٚن يُقن أن جِؾ ؾٕٚمر

ـِ , ؾاحلٚل ذفؽ ـِ  ًَ ٌَّٚسٍ  اْب اَم  اهلل َرِِضَ  َظ ُٓ ـْ  سَمُٗمقيُمقا َوَٓ }: َظْْ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  َأيْمَٗمك ظمَِ

اَلمَ  ًَّ ٦َم  ايم ًْ ـُ  َؿَٚل : َؿَٚل [ 72: افًْٚء] {َُم٠ْمَِمٛم٣ًم يَم ٌَّٚسٍ  اْب  دِم  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  ": َظ

ٙمُِٚمقَن، هَمَٙمِحَٗمفُ  يَمفُ  نُمٛمَْٝمَٚم٥مٍ  ًْ اَلمُ : هَمَٗم٣مَل  اظمُ ًَّ  نُمٛمَْٝمَٚمَتُف، َوَأطَمُذوا هَمَٗمَتُٙمقهُ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، ايم
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ٌَْتُٕمقنَ }: وَمْقيمِفِ  إلَِم  َذيمَِؽ  دِم  اهلل هَمَٟمْٞمَزَل  ْٞمٝم٣َم اَْلَٝم٣مةِ  فَمَرَض  سَم  سمِْٙمَؽ [ 72: افًْٚء] {ايمده

ـُ  وَمَرأَ : وَم٣مَل  " ايمُٕمٛمَْٝمَٚم٥مُ  ٣ٌَّمسٍ  ازْم اَلمَ  فَم ًَّ  ( .2371أخرجف افٌخٚري ) ايم

 َأمْ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل تًتًجِف الؾ اهلل ؾوحف مرض ؿٌِف ذم ـٚن ومـ 

٤َم  ًِ ـَ  ضَم َرٌض  وُمُٙمقهِبِؿ دِم  ايمَِّذي  َٞمَُم٣مءُ  َويَمقْ ﴾ 71﴿ َأْوَٕم٣مَْنُؿْ  اهلل ُُيِْرَج  يمَّـ َأن َمَّ

ََرْيٛم٣َمىَمُٜمؿْ  ٝمَمُهؿْ  هَمَٙمَٔمَرهْمَتُٜمؿ َٕ ًِ ـِ  دِم  َويَمَتْٔمِرهَمٛمَُّٜمؿْ  زمِ  َأفْمَميَمُ٘مؿْ  َئْمَٙمؿُ  اهللوَ  ايْمَٗمْقلِ  َْلْ

 [حمّد]  ﴾22﴿

يَرةً  َأَحدٌ  َأَهَّ  َمٚ »: إثر ذم جٚء وؿد  َّٓ  َهِ َحِٚت  َظَذ  اهللَُّ َأبداهٚ إِ ٍَ  َص

فِ  ِٓ ََِتِٚت  َوْج ِٕٚفِ  َوَؾ ًَ
 شفِ

 ؾٓل افْٚس إشٚءة وأمٚ افْٚس إػ مًٚمِتؽ حتًـ أن إٓ ظِٔؽ ؾام  

 ادزء وأمٚ ب٘حًٕٚف ادحًـ ظٚمؾ افًٚئد ادثؾ ذم ؿٔؾ وـام ظِٔٓؿ مردودة

  إشٚءتف ؾًتٍُُٔف

 - اهلل رشقُل  ؿٚل: ؿٚل ظّر, بـ اهلل ظٌدويدل ظذ هذا ادًْك حديٞ 

ـِ ": - وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  ـْ  همٟمفمٝمُذوه، زم٣مهلل اؽمتٔم٣مذَ  ََم  همٟمفمُْمقه، زم٣مهلل ؽمٟمَل  وََم

ٌُقه، دفم٣مىمؿ وََمـ ـْ  همٟمصمٝم ْ  هَم١مِنْ  هَمَ٘م٣مهمُِئقهُ  ََمْٔمُروهًم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿْ  َصٛمَعَ  َوََم  ََم٣م ََتُِدوا ََل

ُ٘مؿْ  سَمَرْوا ضَمتَّك يَمفُ  هَم٣مْدفُمقا سُمَ٘م٣مهمُِئقَٞمفُ  أخرجف أبق داود  "ىَم٣مهَمْٟمَُتُقهُ  وَمْد  َأٞمَّ

(1450.) 
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 ادتًْٔٚت مـ افؼظٜٔ ادًٚمِٜ مًٓؿ وادًٚمِٜ بٚدًِّغ افيـ ؾ٘حًٚن

 وتسابط افهدور هبٚ وتْؼح افَِقب هبٚ تتآفػ افتل ادٓامت إمقر ومـ

 افٌذل وحيهؾ اإليامن هبٚ ويزداد إخقة هبٚ وتزداد ادجتًّٚت هبٚ

 . واإلحًٚن

 وافتَٚضع افتٌٚؽض و افتْٚؾر إٓ هق ؾام ذفؽ خالف إمر ـٚن ذاإ أمٚ

, وؿد تَدم بٔٚن إخقة مًٍدات أشٌٚب مـهذا ـِف و وافتٓٚجر وافتدابر

 . ذل ذم حديٞ أيب هريرة 

 ظـ يْتٟ إٕام افتجًس ظذ ادًِّغ, إذ أن افتجًس ادحيقر وإمر

َٓ ﴿ : يَقل اهلل و افيـ إشٚءة قا َو ًُ ًَّ  .وٓ َتًًقاوذم ؿراءة:  ،﴾ََتَ

 وٓ: » وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿقل أيب هريرة  حديٞذم تَدم و

قا، ًُ ًَّ قا وٓ ََتَ ًُ ًَّ  «  ََتَ

 وَل ، زمٙم٣ًِمٞمِف أؽمٙمؿَ  َمـ ََمٔممَمَ  ي٣م»  :طؿٚل افٌْل  وظـ أيب برزة 

 ََمـ هم١مٞمَّف ؛ فمقراِِتؿ سَمتٌَِّٔمقا وٓ ، اظمًٙمِٚمكمَ  سُم٠مُذوا ٓ!  ومٙمٌِف إلم اإليمنُ  ُيْٖمضِ 

ٌَّعَ  ٌَّع ؛ اظمًٙمؿِ  أطِمٝمِف فَمْقرةَ  سَمَت ٌَّع وََمـ ، فَمْقرسَمف اهللُ سَمَت  ، َيٖمّمْحف ؛ فمقرسَمف اهللُ سَمَت

 .  ( ظـ ابـ ظّر0210افسمذي ) أخرجف «رضمٙمِفِ  صَمقِف  دم ويمق

 بـ ظٌداهلل ؿٚل تيٓر ل مٚ مثٚفٌفو ظقراتف ظـ بٚفٌحٞ ادًِؿ تٗذي ؾال

 ُْنٝمٛم٣َمإٞم٣م ومد  »: ؿٚل مخر يؼب رجؾ هذا فف ؿٔؾ حغ ظْف اهلل رِض مًًقد
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ـِ  ِس، فم ًه ـْ  ايمتََّج أخرجف أبق داود  «زمِفِ  َٞمٟمطُمْذ  يَشٌء، يَمٛم٣َم يٓمَٜمرْ  إنْ  ويم٘مِ

(4072 ). 

ًٚ  افًس دام امؾ  افٌْل إذ أن تٌحٞ وٓ تَْٛ وٓ تتٌع ؾال أهِف ظذ مرخٔ

 ؽرهؿ بًس افْٚس وأمر ًٍٕف بًس اإلًٕٚن مرأ ؿد وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

تل ىُمؾه  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚل ؾًـ أيب هريرة  َّٓ  َُمٔم٣مذًم  ُأَمَّ  إ

، ـَ ـَ  وإنَّ  اظمُج٣مِهِري صُمُؾ  َئْمَٚمَؾ  أنْ  اظمُج٣مَهَرةِ  َِم ْٝمؾِ  ايمرَّ  وومْد  ُيِْمٌَِح  شُمؿَّ  فَمَٚماًل، زم٣ميمٙمَّ

هُ  هُ  زم٣مَت  وومْد  وىَمذا، ىَمذا ايم٣ٌمِرضَم٥مَ  فَمِٚمْٙم٦ُم  هُمالُن، ي٣م: هَمَٝمُٗمقَل  فمٙمٝمف، اهلل ؽَمؼَمَ ؼُمُ ًْ  َي

ُف،  متٍؼ ظِٔف . «فمٛمْف اهلل ؽِمؼْمَ  َيْ٘مُِمُػ  وُيِْمٌُِح  َرزمه

هُ  َُمًٙمًِم، ؽمؼَمَ  ََمـ »: طؿٚل افٌْل  وظـ ابـ ظّر   . « اهللُ  ؽمؼَمَ

َؽ  »: طؿٚل رشقل اهلل  ظْف اهلل رِض مًٚويٜوظـ   فمقراِت  سمتٌَّٔم٦َم  إنِ  إٞمَّ

ُدهؿ ىمدَت  أو أهمًدَِتُؿ ايمٛم٣َّمسِ  ًِ  مـ مًٚويٜ شًّٓٚ ـِّٜ افراوي ؿٚل«  سُمْٖم

  ( .2666أخرجف أبق داود ) هبٚ اهلل ؾًٍْف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 افْٚس بغ ؾٔام افتجًس ـٕٚٝ شقاءً  ممْقع, ادًِّغ ظذ افتجًسو

 أهؾو  افري8ٛ أهؾ مـ ـٚن مٚ إٓ رظٚيٚهٚ ظذ افدوفٜ مـ ـٚن أو ًٍٕٓؿأ

 بٖس ؾال وَينك مْٓؿ افًٍٚد, بف وافًّؾ افؼ ؾٔٓؿ ظِؿ ؿد افذيـ افٌٚضؾ

 فِٜٔ افٔامن بـ حذيٍٜ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل رشؾأ ؾَد ظقراهتؿ تتتٌع أن

ٍٞ أ ذم ؿريش بخز فٖٔتٔف اخلْدق  . هذا ٕحق حٚدي
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 ظام ٛٔتَْواف ظِٔٓؿ وافتجًس ٘يٚكؾ افًالمٜ ظذ افْٚس إن محؾ فُـ

 ربام َيرج نأ مـ أهقن افَِٛ ذم بَل اذا افَِٛ ذم مٚ نٕ افْٚس ؿِقب ذم

 وافٌنٚصٜ افقد فؽ وييٓر ظِٔؽ ويًِؿ خالف احدهؿ وبغ بْٔؽ يُقن

 ؿؾ بٚهلل أشٖفؽ حتٌْل ٓ أو حتٌْل إٔٝ تتًّؼ أن أردت ؾٚذا ذفؽ وٕحق

 ؾتَع تريد مٚ خالف هق ؾٚذا ًٍٕف ذم افذي طٓر ربام ًٍٕؽ ذم افذي

 هذه بًٌٛ افنٔىٚن ويٍرح وافتدابر وافتَٚضع وافنحْٚء وافٌٌوٚء افًداوة

 شٌحٕٚف افرمحـ ويٌوٛ ادًِّغ بغ إخقة إؾًٚد إػ تٗدي افتل إظامل

 ؾ٘ن اإليامٕٜٔ إخقة ُتزيؼ إػ ويٗدي هنٔف ويرتُٛ أمره َيٚفػ حغ وتًٚػ

 اهلل بحٌؾ ًٕتهؿ وان صٔئٚ بف ٕؼك وٓ ًٌٕده أن فْٚ يرى وجؾ ظز اهلل

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ُهَرْيَرَة, َأيِب , ؾًـ ٕتٍرق وٓ مجًًٔٚ  َِ َِّؿَ  َظ : َوَش

َى  شَماَلشًم٣م، يَمُ٘مؿْ  َوَيْ٘مَرهُ  شَماَلشًم٣م، يَمُ٘مؿْ  َيْرَى  اهللَ إِنَّ  " ٌُُدوُه، َأنْ : يَمُ٘مؿْ  هَمغَمْ َٓ  سَمْٔم  َو

ىُمقا ٌْؾِ  سَمْٔمَتِِمُٚمقا َوَأنْ  ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  سُممْمِ َٓ  مَجِٝمًٔم٣م اهللِ  زمَِح وُمقا، َو  وِمٝمَؾ : يَمُ٘مؿْ  َوَيْ٘مَرهُ  سَمَٖمرَّ

٠َماِل، َوىَمْثَرةَ  َووَم٣مَل، ًه  .( 1513أخرجف مًِؿ ) " اظم٣َْملِ  َوإَِو٣مفَم٥مِ  ايم

 واحلٍٚظ إفٍٜ ظذ احلٍٚظ واحلٍٚظ إخقة ظذ احلٍٚظ ؾٚحلٍٚظ 

ًٚ  يُقن مٚ مجٔع ظذ احلٍٚظ  ادًِؿ ظرض وحٍظ اإلشالم ديـ فْكة شٌٌ

 . وأخرة افدٕٔٚ ذم
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 ذم شقاءً  ادًِّغ ظقرات تتٌع ادتٖخر افزمـ ذم ؾنك ؿد ٕٕف هذا َٕقل

 مـ أو احلُٚم مـ شقاءً  8 ؽرهٚ ذم أو آجتامظل افتقاصؾ وشٚئؾ

ـَ  إِنَّ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: افًئؿ افير ؾحهؾ ادحُقمغ ٌهقنَ  ايمَِّذي
 َأن ُُيِ

ـَ  دِم  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مُ  سَمُِمٝمعَ  ؿْ  آََمٛمُقا ايمَِّذي ْٞمَٝم٣م دِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ََلُ طِمَرةِ  ايمده ْٔ  َئْمَٙمؿُ  اهللوَ  َوا

 [. 17:افْقر] ﴾ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َوَأٞمُتؿْ 

 مـ بُثر أهقن افًس مع ٚوجقده فُـ 8 مقجقدة تُقن ؿد ٚفٍٚحنٜؾ

 بًّهٔتف يتخٍك وهق وجؾ ظز اهلل يًيص افذي ؾ٘ن طٓقره مع وجقده

 ارتُٚب إػ افْٚس يدظق بًّهٔتف ادجٚهر نٕ بًّهٔتف ادجٚهر مـ أهقن

  ؾٔف يَع مٚ

 وادجٚهر وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وفرشقفف هلل حمٚد بًّهٔتف وادجٚهر

 أن افْٚس يراؿٛ ًٍٕف ذم افذي افًٚص بْٔام يًقد أو يتقب أن ؿؾ بًّهٔتف

 اهلل إػ وإٕٚبتف تقبتف أشٌٚب مـ ذفؽ ـٚن وربام ويْزجر ؾٌٔتًد ادُْر ذم يروه

 . وجؾ ظز

مـ افًَٚئد وافًٌٚدات  إمقر مجٔع ذم افؼظٜٔ إحُٚم ؾِِْتزم

 . وافًٚؾٜٔ افًالمٜ وفُؿ فْٚ اهلل شٖلأ وادًٚمالت, واهلل ادًتًٚن,

 . رب افًٚدغ هلل واحلّد
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مالزمة مجالس الذكر والبعد عن  العشرون مجلسال

 1 مجالس الزور

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ

 هدى جمِس ذ وجمِس خر جمِس جمًِغ حٚل ذم هذا ادجِس ٕتذاـر

 واجلِقس بٚهلل رِـّ ذَ يُ  مـ ومع اهلل فذـر اجلِقس: ومهٚ أٓ والل وجمِس

 أهِف . ومع فِزور

 يوع وأخر افدرجٚت أظٚيل إػ افًٌد يرؾع حدمهٚأ جمًِٚن ؾٓذان 

 هق ـام ربف مـ مٖمقرٌ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وافٌْل افدرـٚت إزفف وربام افًٌد

َؽ  َواصػِم ﴿ :وجؾ ظز اهلل ؿٚل افهالح أهؾبّجٚفًٜ  فْٚ أمرٌ  ًَ ـَ  ََمعَ  َٞمٖم  ايمَّذي

ُؿ َيدفمقنَ   زيٛم٥َمَ  سُمريُد  فَمٛمُٜمؿ فَمٝمٛم٣مكَ  سَمٔمُد  َوٓ َوصمَٜمفُ  ُيريدونَ  َوايمَٔمًِمِّ  زم٣ِميمَٕمداةِ  َرهبَّ

                                                           
1

  هـ 1٤٤1 لعام رمضان من والعشرين الرابع في المجلس هذا كان 
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ٞمٝم٣م اَْلٝم٣مةِ  ٌَفُ  َأنمَٖمٙمٛم٣م ََمـ سُمْمِع َوٓ ايمده ٌَعَ  ِذىمِرٞم٣م فَمـ وَمٙم  ﴾هُمُرؿًم٣م َأَمُرهُ  َوىم٣منَ  َهقاهُ  َواسمَّ

 [.06:افُٓػ]

 وافوالٓت وافٌدع وافريٛ افؼ أهؾ جمٚفًٜ مـ اهلل حذر ادَٚبؾ وذم 

ـَ  َرَأي٦َم  َوإِذا﴿  :وتًٚػ شٌحٕٚف ؾَٚل  فَمٛمُٜمؿ هَمَٟمفمِرض آي٣مسمِٛم٣م دم َُيقوقنَ  ايمَّذي

َٝمٛمََّؽ  َوإَِّم٣م نَمغِمهِ  ضَمدي٧ٍم  دم َُيقوقا ضَمّتك
ًِ ٝمْم٣منُ  ُيٛم ىمرى زَمٔمَد  سَمٗمُٔمد هَمال ايمُمَّ  ايمذِّ

 [.46:إًٕٚم] ﴾ ايمّٓم٣مظمكِمَ  ايمَٗمقمِ  ََمعَ 

ؾَٚل تًٚػ:  افزور صٓقد مـ وحذر اخلر بنٓقد وجؾ ظز اهلل مرؿد أو 

ـَ ﴿ ورَ  َيُْمَٜمُدونَ  َٓ  َوايمَِّذي وا َوإَِذا ايمزه ْٕمقِ  ََمره وا زم٣ِميمٙمَّ  [افٍرؿٚن] ﴾ ىمَِراًَم٣م ََمره

 اجلٙمِٝمس َمَثُؾ  »:لٚؿ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأن  ظـ أيب مقشك و

٣ميمِـِح  قءِ  َوصَمٙمِٝمسِ  ايمِمَّ ًه ِؽ  ىَمَح٣مَِمؾِ .  ايم ًْ
ِؽ  هَمَح٣مَِمُؾ  ايْم٘مغِمِ  َوَٞم٣مهمِِخ  ، اظمِ ًْ

ِ ٣م اظمْ  إَِمَّ

٣م ُُيِْذَيَؽ  َأنْ  ٌَْت٣معَ  َأنْ  َوإَِمَّ ٣م َِمٛمْفُ  سَم ٥ٌَمً  ِرًُي٣م َِمٛمْفُ  ََتَِد  َأنْ  َوإَِمَّ ٣م ايْم٘مغِمِ  َوَٞم٣مهمُِخ  ؿَمٝمِّ  َأنْ  إَِمَّ

٣م شمَِٝم٣مزَمَؽ  ُُيِْرَق   متٍؼ ظِٔف . «طَمٌِٝمَث٥مً  ِرًُي٣م ََتَِد  َأنْ  َوإَِمَّ

ًٚ  هبٚ تزداد افتل اخلر أهؾ مع جمٚفًؽ ؾٚجًؾ جٕٚس جٚفس ومـ  إيامٕ

 ًٜ ـْ  بَِْٚ اْجِِْس : » ؿٚل إف مًٚذ ظـ ادٖثقر وذم ورؾً ِم ْٗ ُٕ  ًٜ ظَِف  شَشَٚظ

 .افٌخٚري 

 ويٌٌوقن وجؾ ظز اهللذـر  وجمٚفس افهالح جمٚفس حيٌقن ـٕٚقا

ـْ ؾ افزور جمٚفس ًِٔدٍ  َأيِب  ًَ , َش ُٜ  َخَرَج : َؿَٚل  اخْلُْدِريِّ ِٚوَي ًَ ٍٜ  َظَذ  ُم ََ ِْ  ذِم  َح
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ِجِد, ًْ َٚل  ادَْ ََ ْؿ؟ َمٚ: َؾ ُُ ًَ َِ َْٚ: َؿُٚفقا َأْج ًْ َِ رُ  َج ـُ ْذ ؿْ  َمٚ اهلل َؿَٚل  اهلَل, َٕ ُُ ًَ َِ  َأْج

 َّٓ َْٚ َمٚ َواهللِ: َؿُٚفقا َذاَك؟ إِ ًَ َِ َّٓ  َأْج ْ  إيِنِّ  َأَمٚ: َؿَٚل  َذاَك, إِ ؿْ  َل ُُ ٍْ ًٜ  َأْشَتْحِِ َّ  هُتْ

ْؿ, ُُ ٚنَ  َوَمٚ َف ِْْزَفتِل َأَحدٌ  ـَ َّ ـْ  بِ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ِم َِ َِّؿَ  َظ  َظْْفُ  َأَؿؾَّ  َوَش

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َوإِنَّ  ِمِّْل, َحِديًثٚ َِ َِّؿَ  َظ ٍٜ  َظَذ  َخَرَج  َوَش ََ ِْ ـْ  َح  ِم

َٚل  َأْصَحٚبِِف, ََ ُ٘مْؿ؟ ََم٣م»: َؾ ًَ َْٚ: َؿُٚفقا «َأصْمَٙم ًْ َِ رُ  َج ـُ ْذ ُدهُ  اهللَ َٕ َّ ْح َٕ  َمٚ َظَذ  َو

َٕٚ َـّ  فإِْلِْشاَلِم, َهَدا َْْٔٚ, بِفِ  َوَم َِ ُ٘مؿْ  ََم٣م اهلل»: َؿَٚل  َظ ًَ َّٓ  َأصْمَٙم  َواهللِ : َؿُٚفقا «َذاَك؟ إِ

َْٚ َمٚ ًَ َِ َّٓ  َأْج ْ  إِنِّ  َأََم٣م»: َؿَٚل  َذاَك, إِ َٚم٥مً  َأؽْمَتْحٙمِْٖمُ٘مؿْ  ََل  َأسَم٣مِن  َويَم٘مِٛمَّفُ  يَمُ٘مْؿ، ُِتْ

يُؾ  ِن، صِمػْمِ ٣ٌَمِهل َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللَ َأنَّ  هَمَٟمطْمػَمَ أخرجف مًِؿ  «اظماََْلئَِ٘م٥مَ  زمُِ٘مؿُ  ُي

(0521. ) 

 صمٙمس َمـ: ؿٚل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن وظـ أيب هريرة

ـْ  وم٣مم إٓ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمعم يِمقم وَل اهلل يذىمر َل جمٙم٣ًمً   فَم

ةً  سمِرةٌ  فَمَٙمّٝمٜمؿْ  ىم٣منَ  إَّٓ  رواي٥م ودم َِح٣َمرٍ  صمٝمَٖم٥مِ  َِمثؾِ  أخرجف  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  وضَمْنَ

 . (0633أبق داود )

 ادالئُٜ يٌٚهل اهلل ؾ٘ن اهلل ظْد بف ترؾع افذي افقجف ظذ جِقشؽ ؾُِٔـ

 .وافرجٚء وافدظٚء افذـر مع جِقشٓؿ ـٚن اذا ٓشٔام فىٚظتف جيِس بّـ

 هُمًّمالءَ  ؽَمٝم٣َّمرةً  ََمالئَِ٘م٥مً  اهلل إِنَّ  »: طؿٚل افٌْل  ؾًـ أيب هريرة 

ٌَُّٔمقنَ  ىمرِ  جم٣ميمِس يَتتَ  وضمػَّ  ، َمٔمُٜمؿ وَمٔمُدوا ، ِذىْمرٌ  همِٝمفِ  جَمٙم٣ًِمً  وصمُدوا هَم١مِذا ، ايمذِّ
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مءِ  َوزَمكْمَ  زمْٝمٛمَُٜمؿْ  َم٣م َيْٚمأُلوا ضمتَّك زمَِٟمصْمٛمَِحتِِٜمؿ زمْٔمّم٣مً  زمْٔمُّمُٜمؿ ًَّ ْٞمَٝم٣م ايم  هَم١مِذا ، ايمده

وُمقا مءِ  إلِم وصِٔمدوا فَمرصُمقا سَمَٖمرَّ ًَّ َٟمَُلؿُ  ، ايم ًْ ـْ :  َأفْمَٙمؿُ  وُهقَ   وصمؾَّ  فَمزَّ  اهلل هَمٝم  َِم

ـَ  ـْ  صِمْئٛم٣َم: هَمَٝمُٗمقيُمقن ؟ صِمْئُتؿْ  َأْي  ُيًٌُحقَٞمَؽ،:  إَْرضِ  دم يَمَؽ  فِم٣ٌمدٍ  فِمٛمدِ  َِم

وَٞمَؽ  ُ ُٙمقَٞمَؽ  ، وُيَ٘مػمِّ ٙمِّ َٟميُمقَٞمَؽ  ، َوُْيَٚمُدوَٞمَؽ  ، َوَُيَ ًْ َٟميُمقن وَم٣مذا:  وم٣مل.  َوَي ًْ  ؟ ي

َٟميُمقَٞمَؽ :  وَم٣ميُمقا ًْ  وم٣مل:  ربِّ  َأيْ  ، ٓ:  وم٣ميمُقا ؟ صمٛمَّتل َرَأْوا وَهْؾ :  وم٣مل.  صمٛمََّتَؽ  َي

َتِجغُموَٞمَؽ :  وم٣ميُمقا ؟ صمٛمَّتل رَأْوا يمق همَ٘مْٝمَػ :  ًْ َتِجغُمون وَِمؿَّ :  وم٣مل وي ًْ  ؟ ي

ـْ :  وم٣ميمقا  يَمقْ  هَمَ٘مْٝمَػ :  وم٣مل ، ٓ:  وم٣ميمقا ؟ َٞم٣مِري َرَأْوا َوَهْؾ :  وم٣مل.  ي٣مربِّ  َٞم٣مِركَ  َم

َتْٕمِٖمروَٞمَؽ :  وم٣ميُمقا ؟، َٞم٣مِري َرَأْوا ًْ  َم٣م وَأفمَْمْٝمُتُٜمؿْ  ، َُلؿْ  نمَٖمْرُت  وَمْد :  همٝمٗمقل ، وي

٣َّم وَأصمْرُِتؿ ، ؽَمَٟميُمقا ٌٌْد  هُمالنٌ  همٝمٜمؿْ  ربِّ :  هَمٝمُٗمقيمقنَ :  وم٣مل.  اؽْمَتج٣مُروا ِِم  طَمْم٣َّمءٌ  فم

َم   هِبِؿْ  َيُْمَٗمك ٓ ايمَٗمْقمُ  ُهؿْ  ، نمَٖمْرُت  ويمفُ :  همٝمٗمقل ، َمٔمُٜمؿْ  هَمجَٙمس ، ََمرَّ  إِٞمَّ

ُٜمؿْ  ًُ  . ( 0467أخرجف مًِؿ ) « صَمٙمِٝم

وظـ مًٚذ  8 اهلل ذم جٚفًغتاد ظذ اهلل ؾوؾ ظئؿ إػ اهلل ظٌد يٚ ؾٕٚير

٦ٌَْم » :وجؾ ظز اهلل يَقل طؿٚل ؿٚل رشقل اهلل   ٌَّتِل َوصَم  ََمـح

كمَ  ، دمَّ  يمِْٙمُٚمَتَح٣مزمِّكمَ  ًِ ـَ  ، دمَّ  واظمَُتج٣ميمِ أخرجف  «دمَّ  َواظمَُت٣ٌمِذيمكِمَ  ، دمَّ  َواظمَُتَزاِوِري

 مٚفؽ ذم ادقضٖ .

 ظـ وافًٌد ادًهٜٔ ظذ جِقشف ـٚن مـ يٌٌض اهلل أن احلديٞ مٍٓقمو

 .وافزور افىٚظٜ
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 مـ ازداد وـِام خره ازداد اخلريـ جمٚفًٜ مـ اإلًٕٚن ازداد ؾُِام

 . شقءه زاد ًٔئغاف جمٚفًٜ

 , وؿد أحًـ مـ ؿٚل: بجًِٔف افرجؾ يًرؾقن ادتَدمقن وـٚن

ـِ    َظ
ِ
َٖل ٓ ادَرء ؾُّ **  َؿريَْفُ  َظـ َوَشؾ َتً ُُ ـٍ  َؾ  َيََتدي بِٚدَُِٚرنِ  َؿري

 . فٍتفأ ظِْٔٚ ختػ ل بدظتف ظِْٔٚ خٍٔٝ مـ :افًِػ بًض وؿٚل

 وافًٍٚد افؼ جمٚفسؾ٘ذا ـْٚ ؿد أمرٕٚ بّجٚفس اخلر ؾًِْٔٚ بٚفًٌد ظـ 

 احلرام إػ افْير وجمٚفس وافٌٓٝ وافُذب وافّّْٜٔ وافٌٌٜٔ وافُٔد وادُر

 افزور مـ وـثر إؽٚين وشامع افٍٚتْٜ وادَٚضع وافدصقش افتالؾز مـ

 . وافًٚؾٜٔ افًالمٜ اهلل ًٕٖل ادًِّغ بغ وضؿ وظؿ افٌِدان ذم إتؼ افذي

 هدي وؾؼ ظذ جمًِؽ اجًؾ اهلل إػ يَربؽ خر جمِس جمًِؽ ؾٚجًؾ

 افدروس اشّعو ادحٚضات احي 8 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 جِٓٝ ذاإو ذـروك ؽٍِٝ اذا افذيـ افهٚحلغ مع اجِس ادًٚجد ٓزمو

 .ؿقمقك أخىٖت واذا ٌٕٓقك ًٕٔٝ ذاإو ظِّقك

 وظـ وجؾ ظز اهلل ظـ اً وبًد ؽٍِٜ بّجٚفًتف تزداد مـ وجمٚفًٜ وإيٚك 

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ـٚنؿد و وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف شْٜ وظـ ـتٚبف

ًٚ  يَرأ وٓ جمًًِٚ  جيِس ٓ اخلر ظذ حرصف مع وشِؿ  صالة يهع وٓ ؿرإٓ

ـْ ذـر اهلل ؾ إٓ ًَ , َٜ ْٝ  َظِٚئَن ٚنَ : َؿَٚف ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ ثِرُ  َوَش ُْ  َأنْ  ُي
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قَل  َُ ٌَْؾ  َي قَت  َأنْ  َؿ ُّ ٌَْح٣مَٞمَؽ »: َي ْٝ  «إيَِمْٝمَؽ  َوَأسُمقُب  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  َوزمَِحْٚمِدَك، ؽُم : َؿَٚف

 ُٝ ِْ ِاَِمُت  َهِذهِ  َمٚ اهلِل, َرُشقَل  َيٚ ُؿ َُ تِل اْف ٚ َأَراكَ  افَّ َٓ قهُلَٚ؟ َأْحَدْثَت َُ : َؿَٚل  َت

تِل دِم  فَماَلََم٥مٌ  رِم  صُمِٔمَٙم٦ْم »  {َوايْمَٖمْتُح  اهللِ َٞمٌْمُ  صَم٣مءَ  إَِذا} «وُمْٙمُتَٜم٣م َرَأْيُتَٜم٣م إَِذا ُأَمَّ

قَرِة  آِخرِ  إَِػ [ 1: افْك] ًُّ  ـٚن خر جمِس ـٚن إن ؿٚل ذفؽ ذم فف ؿٔؾاف

 . فف ـٍٚرة ـٚن ذفؽ ؽر ـٚن وان ظِٔف ضٚبًًٚ 

 . ظٌٚدتف وحًـ وصُره ذـره ظذ وإيٚـؿ ئًْْٚ أن اهلل شٖلؾٖ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 وسوء الخلق حسن :والعشرون واحدال مجلسال

 1الخلق

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ

 فًٍْف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚجِِٔغ أحدمهٚ  خَِغ ظـ ٕتُِؿ

 ؿٔٚم ذم ظْف اهلل رِض ضٚفٛ أيب ابـ ظع حديٞ ٍلؾ أخر مـ واشتًٚذ فب

ـِ  اْهِدن ؿَّ ايمٙمٜم» :مجِتف ومـ افِٔؾ ًَ ٛمِٜم٣م ََيْدي ٓ إطمالِق  ٕضَم ًَ َّٓ  ٕضَم  إ

َّٓ  ؽمٝمَِّئٜم٣م فمٛمِّل َيٌِمُف  ٓ ؽمٝمَِّئٜم٣م فمٛمِّل واِْصْف  أٞم٦َم،  أخرجف مًِؿ . «أٞم٦َم  إ

َم  ": وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلؿٚل ؿٚل  ظـ أيب هريرة و  زُمِٔمْث٦ُم  إِٞمَّ

ِّؿَ  ََُت
طَْماَلِق  َص٣ميمَِح  ِٕ ْٕ  إذ أن خًَِٚ , افْٚس ـّؾأ ط ـٚنأخرجف أمحد, و "ا

 . افَرآن خَِف

ُٜ , وظـ [2:افَِؿ] ﴾ فَمٓمِٝمؿٍ  طُمُٙمٍؼ  يَمَٔمعَم  َوإِٞمََّؽ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل  َظِٚئَن

ـْ أهنٚ شئِٝ  ِؼ  َظ ُِ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ُخ َِ ََِّؿ؟ َظ ْٝ  َوَش َٚف ََ ٚنَ  ": َؾ فُ  ـَ َُ ُِ  ُخ

ْرآنَ  َُ  . " اْف

                                                           
1

 هــ 1٤٤1 لعام رمضان من والعشرين الخامس في المجلس هذا كان 
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 َِمـ إِنَّ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚل ؿٚلظـ ظٌد اهلل بـ ظّر و

ٛمَُ٘مؿ طِمٝم٣مِرىُمؿ ًَ  ( .1337أخرجف افٌخٚري ) « َأطْمالوم٣مً  َأضْم

 دم َأشْمَٗمُؾ  يَشءٍ  َمـ َم٣م » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلظـ أيب افدرداء ؿٚل و

ـِ  َمٝمَزانِ  ـِ  َمـ ايمِٗمٝم٣مَم٥م َيقمَ  اظم٠ُمَِم ًْ  ( .2577أخرجف أبق داود )«  اخُلُٙمِؼ  ضُم

ـَ  إِنَّ »: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ و  اظم٠ُْْمَِم

ـِ  يَمُٝمْدِركُ  ًْ ٣مئِؿِ  َدَرصَم٥مَ  طُمُٙمِٗمفِ  زمُِح  .( 0576أخرجف أبق داود ) «ايْمَٗم٣مئِؿِ  ايمِمَّ

ـْ  إِنَّ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلؿٚل  ظـ جٚبر و ٌُِّ٘مؿْ  َِم  إرَِمَّ  َأضَم

٣م َِمٛمِّل َوَأوْمَرزمُِ٘مؿْ  ًً
 إرَِمَّ  َأزْمَٕمَّمُ٘مؿْ  َوإِنَّ  َأطْماَلوًم٣م، َأضَم٣مؽِمٛمَُ٘مؿْ  ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  جَمْٙمِ

٣م َِمٛمِّل َوَأزْمَٔمَدىُمؿْ  ًً
وُمقنَ  ايمثَّْرشَم٣مُرونَ  ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  جَمْٙمِ  َي٣م: وَم٣ميُمقا َواظمَُتَٖمْٝمِٜمُٗمقَن، َواظمَُتَُمدِّ

وُمقنَ  ايمثَّْرشَم٣مُرونَ  فَمٙمِْٚمٛم٣َم وَمْد  اهللِ، َرؽُمقَل  ونَ : وَم٣مَل  اظمَُْتَٖمْٝمِٜمُٗمقَن؟ هَمَم  َواظمَُتَُمدِّ ُ  «اظمَُْتَ٘مػمِّ

 ( .0216أخرجف افسمذي )

 َرزَمضِ  دم زمٌِٝم٦ِم  زفِمٝمؿ أٞم٣م " :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلظـ أيب امٚمٜ ؿٚل و

٣ًم، ىم٣من وإن اظمِراء سمركَ  ظمـ اجلٛم٥ِم، ٗمَّ  ايم٘مِذَب  سمركَ  ظمـ اجلٛم٥مِ  وؽَمطِ  دم وزمٌٝم٦ٍم  حُمِ

ـَ  ظمـ اجلٛم٥مِ  أفمعم دم وزمٌٝم٦ٍم  َم٣مزضم٣ًم، ىم٣منَ  وإن ًَّ أخرجف أبق داود  "طُمُٙمَٗمف ضم

(2622. ) 
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 اظم٠ُْمَمٛمكم َأىْمَٚمُؾ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلؿٚل  ظـ أيب هريرة و 

٣مئِِٜمؿ طمٝم٣مُرىمؿ َوطِمٝم٣مرىُمؿْ  طُمُٙمٗم٣مً  َأضْمًٛمُُٜمؿْ  إِيَمٞم٣مً  ًَ
ِ أخرجف أبق داود  « يمِٛم

(0460). 

 

 8 بخَِف ًٕٚنؿّٜٔ اإل أن إذ ـثرة افٍؤِٜ هذه ذم وآحٚديٞ وأيٚت

 وافنجٚظٜ واجلقد افُرممثؾ  ومحٔدة حًْٜ أخالؿف ـٕٚٝ إن بف يتخِؼ بام

 ومتٚبًٜ وجؾ ظز اهلل ظٌٚدة ذفؽ وؿٌؾ ادًٚمِٜ وحًـ احلديٞ وصدق

بخري  وادقظقد وادحٌقب ادّدوح هق ؾٓذا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

 افدٕٔٚ وأخرة .

متًْٜٔ فًقء حٚفف ذم افدٕٔٚ  فجمٚفً ظـ ؾٚفًٌد ذفؽ ؽر ـٚن نإو

 . وأخرة 

 مْف8 افَرب ذم مرؽقٌب و 8 افْٚس ظْد حمٌقٌب  احلًْٜ إخالق ؾهٚحٛ

 . اهلل ظٌٚد مـ ظِٔف مثٌْل و

 افْٚس ظْد مٌٌقٌض و اهلل8 ظْد مٌٌقٌض  افًٔئٜ إخالق وصٚحٛ

ًٚ .ادجتّع ذم مرؾقٌض   , ويذـر بٚفذم ؽٚفٌ

ـِ » :وشِؿ اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل ظـ أيب هريرة و ـْ  اظم٠ُْْمَِم  َأَِمٛمَفُ  ََم

ؿْ  فَمعَم  ايمٛم٣َّمُس  ِٜمؿْ  َأَْمَقاَِلِ ًِ  ( .0405أخرجف افسمذي ) «َوَأْٞمُٖم
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ىُمؿْ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚل ؿٚل ظـ أيب هريرة  و ـْ  طَمغْمُ  ُيْرصَمك ََم

هُ  ـُ  طَمغْمُ هُ  َوُي٠ْمََم ىُمؿْ  َِشه ـْ  َوَِشه ُه، ُيْرصَمك َٓ  ََم َٓ  طَمغْمُ ـُ  َو هُ  ُي٠ْمََم أخرجف أمحد « َِشه

(6610. ) 

 

 إخالق وصٚحٛ ذه ويٗمـ خره يرجك احلًْٜ إخالق ؾهٚحٛ

 افَرآن بخِؼ يتخِؼ أن اإلًٕٚن ؾًذ ذه يٗمـ وٓ خره يرجك ٓ افًٔئٜ

 حرصقا افذيـ إظالم إئّٜ وبخِؼ وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل وبخِؼ

 . افًالم ادِؽ ضٚظٜ ظذ

 واهلل بُّٚن ادذمٜ مـ هذا ؾ٘ن بٚفنٔىٚن ادتنٌٓغ بٖخالق وافتنٌف وإيٚه

 وحظ ؾٔٓٚ ورؽٛ هبٚ امر وهلذا وأهِٓٚ احلًْٜ إخالق حيٛ وجؾ ظز

 .ظِٔٓٚ

 ظْده حمٌقب ؾٓق بف وجؾ ظز اهلل امر مٚ أن افًْٜ أهؾ ظْد وافَٚظدة 

 ظْده مٌٌقض ؾٓق ظْف وجؾ ظز اهلل هنك ومٚ افؼظٜٔ بٚإلرادة ادًّك وهق

 .وجؾ ظز اهلل حمٚب يالزم أن فًِِّؿ ؾٌٌْٔل

 وأظىٚك ورزؿؽ خَِؽ افذي اهلل مع اخلِؼ مٚ يُقن ظيؿمـ أ إن ثؿ 

اكَ  طَمَٙمَٗمَؽ  ايمَِّذي﴿, ؿٚل تًٚػ: وأمدك قَّ ًَ ٣م ُصقَرةٍ  َأيِّ  دِم  ﴾2﴿ هَمَٔمَديَمَؽ  هَم  َمَّ

ٌََؽ  ؾَم٣مءَ   [ إٍٓىٚر] ﴾٥﴿ َرىمَّ
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 هم١من سمراه ىمٟمٞمؽ اهلل سمٔمٌد أن  وتًٚػ شٌحٕٚف مًف اخلِؼ ـّؾأ ـٚن وهلذا

 , وؿٚل اهلل ظز وجؾ:أخرجف مًِؿ ظـ ظّر  يراك هم١مٞمف سمراه سم٘مـ َل

ٌََؽ ﴾ 791﴿ سَمُٗمقمُ  ضِمكمَ  َيَراكَ  ايمَِّذي (79٥) سَمُٗمقمُ  ضِمكمَ  َيَراكَ  ايمَِّذي ﴿  َوسَمَٗمٙمه

ـَ  دِم  ٣مصِمِدي ًَّ فُ ﴾ 772﴿ ايم ِٚمٝمعُ  ُهقَ  إِٞمَّ ًَّ   [افنًراء] ﴾779﴿ ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ايم

 ظِٔف اهلل صذ وفرشقفف هلل وآشتجٚبٜ افتقحٔد حيَؼ أن اإلًٕٚن ؾًذ

ًٚ  إخالق حًـ يُقن أن رؽٛ إن وشِؿ  هبٚ مرؾقظًٚ  هلٚ مالزمًٚ  افٔٓٚ مٓدي

 . افداريـ ذم

 اهلل شٌحٚن افَٚئؿ افهٚئؿ درجٜ فٌِٔغ احلًـ اخلِؼ صٚحٛ إن إير 

ًٚ  وافًىش ٚجلقعب جًّف اذهٛ بٚفِٔؾ ويَقم بٚفْٓٚر يهقم رجٌؾ   إػ تَرب

ًٚ  افِٔؾ ؿٔٚم جًّف اذهٛ وآخر وجؾ ظز اهلل  وهذا وجؾ ظز اهلل إػ تَرب

ٍٜ  أي افَٚئؿ افهٚئؿ درجٜ يٌِغ خَِف بحًـ  افًّؾ ؾؤِٜ إهنٚ هذه ؾؤِ

 . وافًْٜ بٚفَرآن

 ابـ ظرؾٓٚوؿد  افْٚس بغ هق مٚ يُقن اخلِؼ حًـ وافْقع افثٚين مـ

 ىمػ إذى وزمذل ايمٛمدى وؿمالوم٥م ايمقصمف بٖٕف افًِامء ظِٔف وتتٚبع ادٌٚرك

 أخرجف افسمذي .

  ادًِّغ مـ أحداً  تٗذي ٓبحٔٞ ( إذى ـػ)ؾـ 
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 وإمٚ صدؿٜ إمٚ وافًىٚء بٚفٌذل مْىَِٜ يدك تُقنبحٔٞ ( افْدى بذل)و

 افْٚس بغ ـٚإلصالح ادًْقيٜ افهدؿٚت مـ ذفؽ ؽر أو هٌٜ وإمٚ زـٚة

  إخالق مُٚرم إػ وافدظقة

 ؿٚل ؿٚل, وهق إًٌٚضف فًِِّّغ, ؾًـ جٚبر بـ شِٔؿ (افقجف ضالؿٜ)و

ـَ  ََتِٗمرنَّ  َوٓ» :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل  َأطَم٣مك سُمَ٘مٙمِّؿَ  وَأنْ  ، ؾَمْٝمئ٣مً  اظمٔمروِف  َِم

طٌ  وَأٞم٦َم  ًِ ـَ  ذيمؽ إِنَّ  ، وصمُٜمَؽ  إيِمٝمفِ  َُمٛمٌْ  أخرجف أمحد . «اظمٔمُروِف  َِم

ُٚمَؽ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚلؿٚل  ظـ أيب ذر و ًه ٌَ  َوصْمفِ  دِم  سَم

 ( .1734أخربجف افسمذي ) « َصَدوَم٥مٌ  يَمَؽ  َأطِمٝمَؽ 

 رِض جرير ؿٚل افٌٚب هذا ذم افًئؿ ادثؾ فف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وـٚن

ؿَ  إَِّٓ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل رآن َم٣م ظْف اهلل ًَّ ٌَ  متٍؼ ظِٔف . سَم

 وادٗمْغ وافهٚحلغ وادرشِغ إٌٕٔٚء صٍٜ إف احلًـ بٚخلِؼ ؾٍُك

 اهلل ظْد مٌٌقٌض  إف افزء بٚخلِؼ وـٍك أهِف مـ فٔس مـ ادظٚه وربام

 افنٔىٚن خِؼ هق وإٕام اهلل ظٌٚد مـ افهٚحلغ وظْد ورشِف إٌٔٔٚئف وظْد

مـ افٍُٚر وادْٚؾَغ وظهٚة  بٚفنٔىٚن وادتٖشغ افنٔىٚن وأظقان

 . ادًِّغ

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

  ذهٌقا أخالؿٓؿ ذهٌٝ هؿ ؾ٘ن***  بَٔٝ مٚ إخالق إمؿ إٕام



 

 

 

 وسوء الخلق المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق

 

[097] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 أوجف ذم بًٌٚفتٓٚ بنجٚظتٓٚ بُرمٓٚ بٌرهتٚ بًٍتٓٚ بخَِٓٚ إمٜ أن يًْل

 وفذفؽ افتٚريخ مزبِٜ إػ افًٌض يًز ـام ذهٌقا أخالؿٓؿ ذهٌٝ ؾٚذا اخلر

ـْ  َٓ »: ؿٚل يًٌِقن ؿقمًٚ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل رأى دٚ َٓ  اؽْمَتْحَٝمْقا اهلل َِم  َو

ـْ  وا َرؽُمقيمِفِ  َِم  .أخرجف أمحد ظـ ظٌد اهلل بـ احلٚرث  « اؽْمَتؼَمُ

 مًٕٚٔف بًض وذم ظدم آشتتٚر مـ افٌقل, افَز ظذاب أشٌٚب مـ وـٚن

بدون حٔٚء, بدون خجؾ, ربام ٕيروا إػ ظقرتف,  افْٚس أمٚم يٌقل افذي ٕفأ

 حًـ يُقن أن فإلًٕٚن ؾٌٌْٔل افًذاب هبذا ؾٔجٚزى خَِف فًقء وهذا

 اإلًٕٚن ضًٌٜٔ ٓن افهديؼ ؿٌؾ افًدو مع بؾ وافًٌٔد افَريٛ مع إخالق

 ـام افًئؿ اخلر ذفؽ ؾًْد احلًـ اخلِؼ ٓزم ذاإ فُـ فًدوه يتُْر أن

ـْ ﴾ 27﴿  :بَقفف وجؾ ظز اهلل اخز ـُ  َوََم ًَ ًٓ  َأضْم َـّ وَمْق  َوفَمِٚمَؾ  اهلل إلَِم  َدفَم٣م ِمِّ

٣م ٛمِل َووَم٣مَل  َص٣مِْلً ـَ  إِٞمَّ ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ َٓ ﴾ 22﴿ اظمُْ َتِقي َو ًْ ٛم٥َمُ  سَم ًَ َٓ  اْْلَ ٝمَِّئ٥مُ  َو ًَّ  اْدهَمعْ  ايم

ـُ  ِهلَ  زم٣ِميمَّتِل ًَ فُ  فَمَداَوةٌ  َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمََؽ  ايمَِّذي هَم١مَِذا َأضْم  ﴾22﴿ ََحِٝمؿٌ  َورِمٌّ  ىَمَٟمٞمَّ

ٌٛ  ـٖٕفأي صٚر بًٌٛ اإلحًٚن إفٔف, [ ؾهِٝ]  هذه فُـ ؿريٛ صٚح

  يْٚهلٚ مـ افهٍٜ

٣مَه٣م َوََم٣م﴿ َّٓ  ُيَٙمٗمَّ ـَ  إِ وا ايمَِّذي ٣مَه٣م َوََم٣م َصػَمُ َّٓ  ُيَٙمٗمَّ ٣م﴾ 2٦﴿ فَمٓمِٝمؿٍ  ضَمظٍّ  ُذو إِ  َوإَِمَّ

ـَ  َيٛمَزنَمٛمََّؽ  ْٝمَْم٣منِ  َِم فُ  زم٣ِمهلل هَم٣مؽْمَتِٔمْذ  َٞمْزغٌ  ايمُمَّ ِٚمٝمعُ  ُهقَ  إِٞمَّ ًَّ إذ  "﴾ 2٥﴿ ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ايم

  "افنٔىٚن ٕزؽٚت مـ افًٔئٜ إخالق أن
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 يَقل اهلل ؾ٘ن وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل بٖخالق افتخِؼ ذم اهلل ؾٚهلل

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهلل َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يمََّٗمْد ﴿  :وجؾ ظز ًَ  اهلل َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِّـ ضَم

طِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  ْٔ  [ 01:إحزاب] ﴾ ىَمثغًِما اهلل َوَذىَمرَ  ا

 ،«ُأصقمِّ  رأيُتٚمقن ىمم َصٙمهقا» ؿٚل ًٕؿ ؾَط افهالة ذم إشقة وفًٔٝ

 . احلقيرث أخرجف افٌخٚري ظـ مٚفؽ بـ  

أخرجف  « َمٛم٣مؽمَ٘م٘مؿ فَمٛمِّل طُمُذوا»  ؿٚل ًٕؿؾَط  احلٟ ذم إشقة وفًٔٝ

 إشقة بؾ وافزـٚةؾَط  افهٔٚم ذم إشقة وفًٔٝ ,مًِؿ ظـ جٚبر 

 اهلل صذ خهٚئهف مـ ـٚن مٚ إٓ افًٚمٜ إمقر مـ هق ممٚ صٖٕف مجٔع ذم

 . وشِؿ ظِٔف

 أن افدظٚء هذا مـ احًـ ؾال جِٔالت أوؿٍٚت  و ؾؤالت أيٚم ذم وٕحـ

 دبر ذم أو ورـقظؽ شجقدك ذم بف تٖت أو صالتؽ اؾتتٚح ذم بف تٖت

ـِ  اْهِدِن  ؿَّ ايمٙمٜم » اإلجٚبٜ أوؿٚت وذم صالتؽ ًَ ضَْم طَْماَلِق  ِٕ ْٕ فُ  ، ا  ََيِْدي َٓ  هَم١مِٞمَّ

ٛمَِٜم٣م ًَ ضَْم ِٕ  َّٓ ْف  ، َأْٞم٦َم  إِ ُف  َٓ  ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َواْْصِ َّٓ  ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َيٌْمِ  «  َأْٞم٦َم  إِ

 افًٚدغ رب تقحٔد ؤع ؿد وصٚحٌٓٚ احلًـ طٚهرهٚ بٖخالٍق  ظزة وٓ

 واهنؿ وافْهٚرى افٔٓقد مـ افٍُٚر ظذ يثْل حٔٞ بًوٓؿ مـ تًًّقن ـام

 ؤًقا ٕهنؿ ؽرهٚ ذم وٓ أخالؿٓؿ ذم هلؿ خِؼ ٓ هٗٓء واهنؿ واهنؿ
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 واإلخالص بٚفتقحٔد افتخِؼ وهق افًٚدغ رب حؼ ؤًقا افًئؿ احلؼ

 . وآشتٌٍٚر واإلٕٚبٜ وافتقبٜ وافىٚظٜ

ٛمُقا﴿: وجؾ ظز اهلل ؿقل ؾٚمتثِقا
ًِ ٛمكِمَ  ُُي٤ِمه  اهلل إِنَّ  َوَأضْم ًِ  ﴾اظمُْْح

 [173:افٌَرة]

 ظَٚئدـؿ ذم حتًْقا أن ظُِٔؿ جيٛ ـام وأؾًٚفُؿ أؿقافُؿ ذم حًْقاأ

 :يامناإل جمّقع هق ؾٓذا

 افَِٛاظتَٚد بٚجلْٚن وظّؾ بٚجلقارح وإرـٚن, وؿقل بٚفًِٚن وظّؾ 

 8 فِّٗمْغ وافٌٌوٚء إيٚك 8 واحلَد إيٚك 8 احلًد و إيٚك 8 افًقء وطـ إيٚك

 . افًٔئٜ افٌَِٜٔ إخالق مـ ذفؽ وؽر

 ذفؽ وؽر وافٌهٛ وافيب وافَتؾ وافنؿٜ وافزٕٚ إيٚك اجلقارحذم و

 . افًٔئٜ إخالق مـ

 أراد ـام ُٕقن نأو صْٖٕٚ مجٔع ذم احلًـ اخلِؼ إؿٚمٜ إػ بحٚجٜ ٕحـ اذاً 

 افٌِدان تًّر هذا ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل شـ وـام وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل

 إديٚن وتهٚن

 ذا, وافرمحٜ وادٌٍرة, إوافًداد افًقن وفُؿ يل وجؾ ظز اهلل شٖلأو 

  وتًٚػ شٌحٕٚف افديٚن ادِؽ يدي بغ وؿٍْٚ

 .رب افًٚدغ  هلل واحلّد
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 1 والتسخط والعجز الصبر :والعشرون الثاني المجلس

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 تًِٔامً  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وجمتٌٚه وصٍٔف ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 . ـثرا

 :بًد أمٚ

 وأخر ادٗمْغ خِص بف يتهػ احدمهٚ ظئّغ خَِغ ظـ ٕتُِؿ

 مٚ بَدر وافير اخلقر مـ صٚحٌف ويِحؼ بٚفَدر اإليامن وًػ ظذ دفٌٔؾ 

 .افتًخط و افًجــز و افهز ومهٚ أٓ ظْده

أيب , وؿد اتهػ اهلل ظز وجؾ بف, ؾًـ فًٌٚدة اهلل وصٜٔ ؾٓق افهز أمٚ

 اهلل َمـ يًٚمٔمف أذى فمعم أصػم اضمد وٓ: طؿٚل ؿٚل افٌْل  مقشك 

 متٍؼ ظِٔف . وايمقيمد ايمِم٣مضم٥ٌم يمف َئمٙمقن شمؿ وئم٣مهمٝمٜمؿ يرزومٜمؿ

 وافتُذيٛ وإذى ادخٚفٍٜ ـثرةمع  افدظقة بدء ذم بٚفهز اهللأمر  وؿد 

 َوَم٣م َواصػِم ﴿  ؛[ 12:ادزمؾ] ﴾ َيُٗمقيُمقنَ  ََم٣م فَمعَم  َواْصػِمْ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل

ّٓ  َصػُمكَ  ْ٘مؿِ  َواْصػِمْ ﴿  8[ 105:افْحؾ] ﴾ ٣مهللزمِ  إِ َؽ  ِْلُ  [. 26:افىقر] ﴾ َرزمِّ

َم ﴿  :وجؾ ظز اهلل َٚلأخز اهلل ظز وجؾ بًئؿ أجر افهز ؾو  ُيَقذمَّ  إِٞمَّ

٣مزمُِرونَ  ٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  َأصْمَرُهؿ ايمِمَّ ًَ  [ 12:افزمر] ﴾ ضِم

                                                           
1

 هـ1٤٤1 رمضان من والعشرين السادس في المجلس هذا كان 
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 ٕقاهل ظـ فِهٚبريـ 8 وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ ظذ فِهٚبريـ ظئؿ جرٌ ؾٖ

 افًِامء ظْد افهز ٓن وجؾ ظز اهلل أؿدار ظذ فِهٚبريـ  وجؾ ظز اهلل

 :إػ يًَْؿ

 .اهلل ضٚظٜ ظذ صزٌ   -1

  اهلل مًهٜٔ ظـ وصزٌ   -0

  اهلل أؿدار ظذ وصزٌ   -1

ًٚ ظذ افهز وادهٚبرة وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد ٣م َي٣م﴿  :حٚث َ ـَ  َأَيه  آََمٛمُقا ايمَِّذي

وا ُٗمقا َوَرازمُِْمقا َوَص٣مزمُِروا اْصػِمُ  [  022:ظّران آل] ﴾ سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙمَُّ٘مؿْ  اهلل َواسمَّ

 إٓ افداريـ ذم فِّرء ؾالح ؾال افهز, افٍالح أبقاب أوشع ؾّـ

 . افهز بّالزمٜ

ـْ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل  ؾًـ أيب شًٔد   َيِْمػِمْ  َوََم

هُ  ْ ـْ  َأضَمٌد  ُأفْمْمِلَ  َوََم٣م اهللُ، ُيَِمػمِّ ـَ  َوَأْوؽَمعُ  طَمغْمٌ  فَمَْم٣مءٍ  َِم ػْمِ  َِم أخرجف مًِؿ « ايمِمَّ

(1231. ) 

 أظىل مٚ ذفؽ ومع يًْؿ مٚ ـثرأ ومٚ فًٌِٚدأظىٔٚتف  ظيؿأ مٚ اهلل شٌحٚن

 اجلٖش وربٚضٜ وافنجٚظٜ افُرم ظذ دفٌٔؾ  افهز نٕ افهز مثؾأحد 

 . ذفؽ وؽر بٚفَدر واإليامن
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 بٚفًِؿ وظِّؽ افًآمٜ أتتؽ ٓوإ وٓبد صز إػ حيتٚج فًِِؿ ؾىٌِؽ

 صز إػ حيتٚج افًِؿ إػ ودظقتؽ افًآمٜ حلَتؽ وآ وٓبد صز إػ حيتٚج

 تَؾ افذيـ ادخٚفٍغ مـ اددظقون ـٚن اذا شٔام ٓ افٍتقر حلَؽ وآ

٣منَ  إِنَّ ﴾ 9﴿ َوايْمَٔمٌْمِ   :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وهلذا اشتجٚبتٓؿ ًَ ٞم  طُمْنٍ  يَمِٖمل اإْلِ

﴿7 ﴾ َّٓ ـَ  إِ ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ايمَِّذي ٣مِْلَ ؼِّ  َوسَمَقاَصْقا ايمِمَّ ػْمِ  َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمْْلَ  زم٣ِميمِمَّ

﴿2 .﴾ 

 َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا:﴿وجؾ ظز اهلل ؿٚل فٍِتك وجؾ ظز اهلل ظقن بًد ظقن ٚفهزؾ

ػْمِ  اَلةِ  زم٣ِميمِمَّ ٣َم َوايمِمَّ َّٓ  يَمَ٘مٌغَِمةٌ  َوإِْنَّ ٣مؾِمِٔمكمَ  فَمعَم  إِ  [23:افٌَرة] ﴾ اخْلَ

 أوصٚهؿ إهائٔؾ بْل ظذ إمر اصتد حغ افًالم ظِٔف مقشك وهذا

 َواصػِموا ٣مهللزمِ  اؽمَتٔمٝمٛمقا يمَِٗمقَِمفِ  َمقؽمك وم٣مَل ﴿حٔٞ ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  بٚفهز

٥ٌَمُ  فِم٣ٌمِدهِ  َِمـ َيُم٣مءُ  ََمـ يقِرشُمٜم٣م اهلل إَرَض  إِنَّ   ﴾ يمِٙمُٚمتَّٗمكمَ  َوايمٔم٣موِم

 [.106:إظراف]

 امادْٚؾع ودؾع افوٚر, وتًٔر إمقر, ؾظز وجؾ ذم جِٛ  اهلل إػ ؾٕٚمر

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مر ؿٚل: ؾًـ إٔس  تتهز أن إٓ ظِٔؽ

ي، ،اهلل اسمَِّٗمل:  هلٚ ؿٚل هلٚ صٌٍل  ظذ تٌُل امرأةٍ  ظذ ْٝ  واْصػِمِ َْٔؽ : ؿَٚف  َظِّْل إَف

ََّٕؽ  ْ  ؾ٘ ْٛ  َل ٌَتِل, ُتَه ِهٔ ُّ ْ  ب ِرْؾُف, وَل ًْ َٔؾ  َت َِ َّٕف: هَلَٚ ؾ  ظِٔف اهللُ َصذَّ  افٌْلُّ  إ
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ََِّؿ, ْٝ  وش ََِّؿ, ظِٔف اهللُ  َصذَّ  افٌْلِّ  َبَٚب  ؾَٖت َِؿْ  وش ابَِغ, ِظَْْدهُ  دَمِدْ  َؾ ْٝ  َبقَّ : َؾََٚف

 ْ ػْمُ  إٞمَّم: َؾََٚل  َأْظِرْؾَؽ, َل ْدََم٥مِ  فِمٛمَْد  ايمِمَّ  . متٍؼ ظِٔف  إُولَم  ايمِمَّ

 مع ؾٚفْك صٖٕف مجٔع ذم افًئّٜ افنًرة هذه حيَؼ أن ادًِؿ ؾًذ

 اهلل صذ افٌْل ؿٚل ظْف اهلل رِض صٓٔٛؾًـ  افهز بًد يٖت وافٍرج افهز

٣ًٌم» :وشِؿ ظِٔف ـِ  َٕمرِ  فمج ف أَمَره إنَّ  اظم٠مَم اءُ  أص٣مزَمْتف إنْ  طمغمٌ  ىمٙمَّ  وإنْ  ؾمَ٘مر هَّ

اءُ  أص٣مزَمْتف َّٓ  ٕضمدٍ  ذيمؽ ويمٝمس يمف طمغًما وىم٣من صػَم  ْضَّ ـِ  إ  أخرجف «يمٙمٚم٠مَم

 مًِؿ .

 رخٚئف حٚل ذم وجؾ ظز هلل ضٚئعٌ  ٕٕف ٚٓتاحل اـّؾ ظذ ادٗمـ حٔٚةؾ

وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  8 وؾَره ؽْٚه حٚل ذم 8 وضائف هائف حٚل ذم وصدتف

٣منَ  إِنَّ  ىَمالَّ ﴿ ًَ ٞم آهُ  َأن﴾ ٥﴿ يَمَٝمْْمَٕمك اإْلِ  [ افًِؼ]  ﴾5﴿ اؽْمَتْٕمٛمَك رَّ

 ظز اهلل أظىٚهؿ اذا افىٌٔٚن مْٓؿ يَع افْٚس مـ اً ـثردفٝ أيٜ ظذ أن 

 .ذفؽ حلَف بٚفَِٜ أبتع اذا افْٚس مـ ـثربؾ و وجؾ

٣م﴿   ٣منُ  هَمَٟمَمَّ ًَ ٞم فُ  ازْمَتاَلهُ  ََم٣م إَِذا اإْلِ َٚمفُ  هَمَٟمىْمَرََمفُ  َرزمه ـِ  َرِبِّ  هَمَٝمُٗمقُل  َوَٞمٔمَّ  ﴾ َأىْمَرََم

 [13:افٍجر]

  ٚتمادُر يدظل و افًْٚد و افٌٌل و افُز و وإذ افٌىر مْف َٔعؾ

٣م﴿  ـِ  َرِبِّ  هَمَٝمُٗمقُل  ِرْزوَمفُ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٗمَدرَ  ازْمَتاَلهُ  ََم٣م إَِذا َوَأَمَّ  [14:افٍجر] ﴾ َأَه٣مَٞم
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ـِ  َرِبِّ ﴿  َٔقلؾ افرزق ذم ظِٔف ؤؼ أي  ؿد ذفؽ خالف وافقاؿع﴾  َأَه٣مَٞم

 ؿدو ,ضٚحلٚ أو صٚحلًٚ  ظٌٚده مـ صٚء مـ افدٕٔقي بٚفرزق وجؾ ظز اهلل يُرم

ؿٚل اهلل ظز  وضٚفٍ   صٚفٍ   ظـ افدٕٔقي افرزق بًض وجؾ ظز اهلل يّْع

٣منَ  إِنَّ }وجؾ:  ًَ ْٞم فُ  إَِذا( 91) َهُٙمقفًم٣م طُمٙمَِؼ  اإْلِ ًَّ ه  ََم  َوإَِذا( 72) صَمُزوفًم٣م ايمممَّ

فُ  ًَّ غْمُ  ََم َّٓ ( 79) ََمٛمُقفًم٣م اخْلَ ـَ ( 77) اظمَُِْمٙمِّكمَ  إِ  َدائُِٚمقَن... َصاَلِِتِؿْ  فَمعَم  ُهؿْ  ايمَِّذي

ٍٜ  ذم ؿقتف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ـٚن وؿد . [01 - 17: ادًٚرج] {  حٚف

٥مٍ  شَماَلشَم٥مَ  اَِلاَللِ  إلم يَمٛمَٛمُْٓمرُ  ىُمٛم٣َّم إنْ » : ظْٓٚ اهلل رِض ظٚئنٜ ؿٚفٝ حتك  دم أِهٙمَّ

، ـِ  «َٞم٣مرٌ  وؽمٙمَّؿَ  فمٙمٝمف اهللُ  َصعمَّ  اهلل َرؽمقلِ  أزْمَٝم٣مِت  دم ُأووِمَدْت  وَم٣م ؾَمْٜمَرْي

 ٓ واإليامن افًِؿ و وافديـ حيٛ ٓ ومـ حيٛ مـ اهلل يًىٔٓٚ ؾٚفدٕٔٚ 

 . وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل حيٛ دـ إٓ يُقن

 يهز ل اذا ؾٕ٘ف اهلل أؿدار ظذ افتهز ذم ًٍٕف جيٚهد أن فإلًٕٚن ؾالبد

 ًٜ  ل أو صز شقاءً  يّيض افَدر ٓن افٌٓٚئؿ شِق شِقه ـٚن وجؾ ظز هلل ضٚظ

 ظٌد اهلل بـ إحقص:ؿٚل  ذفؽ مـ يَع

 افِقازم اهلّقم مًالة افهز ؾٍل...  هٚفؽ ـؾ َظـ افهز بحًـ تًز

 افٌٓٚئؿ مثؾ إيٚم ظذ شِقت...  وخنٜٔ اصىٌٚرا تًؾ ل إٔٝ إذا

اهـ  افًزائؿ مِٚض ـؾ إٓ افْٚس مـ...  صٓقاهتٚ َظـ افٍْس يذود وفٔس

 مـ رووٜ افًَالء .
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 ََمـ َِمٛم٣َّم يمٝمَس » :  طؿٚل ؿٚل افٌْل  وظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد  

َب  ٝم٥َّمِ  زمَدفْمَقى َدفم٣م أوْ  اجُلُٝمقَب، ؾَمؼَّ  أوْ  اخُلُدوَد، َْضَ
 متٍؼ ظِٔف . « اجل٣مِهٙمِ

 " :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل  ظـ أيب مٚفؽ إصًري و

تِل دِم  َأْرزَمعٌ  ـْ  ُأَمَّ ٣مِهٙمِٝم٥َِّم، َأَْمرِ  َِم َـّ  َٓ  اجْلَ ىُمقَْنُ ٣مِب، دِم  ايْمَٖمْخرُ : َيؼْمُ ًَ ضَْم ْٕ ـُ  ا  َوايمْمَّْٔم

٣مِب، دِم  ًَ َْٞم ْٕ َٗم٣مءُ  ا ًْ
ؽْمتِ ْٓ ْ  إَِذا ايمٛم٣َّمئَِح٥مُ : »َووَم٣مَل  " َوايمٛمَِّٝم٣مضَم٥مُ  زم٣ِميمٛمهُجقِم، َوا  سَمُت٤ْم  ََل

ٌَْؾ  ٣م، وَم زَم٣مٌل  َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  سُمَٗم٣ممُ  ََمْقِِتَ ـْ  ِهْ ـْ  َوِدْرعٌ  وَمْمَِراٍن، َِم  «صَمَرٍب  َِم

 ( .712أخرجف مًِؿ )

 َِمٛم٣َّم يمٝمس » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ٚلؿٚل ؿ وظـ أيب مقشك 

 ظز اهلل ؿٚل ادهٌٜٔ ظْد أيمتٍؼ ظِٔف,«  َصَٙمَؼ  وٓ طَمَرَق  وٓ ضَمَٙمَؼ  ََمـ

ٌَفُ  ََيْدِ  ٣مهللزمِ  ُي٠ْمَِمـ َوََمـ﴿ وجؾ  . [11:افتٌٚبـ] ﴾ وَمْٙم

 فُؾ ويقؾَف ؿٌِف هيدي وجؾ ظز اهلل أؿدار ظذ ويهز بٚهلل يٗمـ مـ 

 وايم٘مًؾ ايمٔمجز َمـ زم٣مهلل يًتٔمٝمذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ـٚن وهلذا خر

 افهز ظدم إػ أدت ربام افتل افذمّٜٔ إخالق مـ ذفؽ وؽر وايمٌخؾ

 . احلٔٚة هذه ذم فإلًٕٚن يُقن مٚ ظذ

ًٚ  تُقن أن ؾًِٔؽ  أدائٓٚ ذم مًٚرظًٚ  8 أوامره ظذ صٚبراً  8 بٚهلل مًتًْٔ

 ؾَد افقفد بّقت بِٔٝ إن أؿداره ظذ صٚبراً  مْٓٚ وحذراً  ٕقاهٔف ظـ مٌتًداً 

 و وإبراهٔؿ ـِثقم وأم ورؿٜٔ زيْٛ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل فرشقل مٚتٝ
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 مـ فحلَ وـؿ محزة ظّف وؿتؾ خدجيٜ زوجتف ومٚتٝ ىٚهرافو افَٚشؿ

ًٚ  شًٌقن أحد يقم ذم أصحٚبف مـ ؿتؾ 8 افٌٚب هذا ذم ادهٚئٛ  .صحٚبٔ

 ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل أصحٚب أؾتَر ؾَد بٚفٍَر ابتِٔٝ ؿد ـْٝ وإن

 وجقد ظدم بًٌٛ أؿدامٓؿ وٌَٕٝ افنجر أوراق أـِقا فربام حتك وشِؿ

 .ذفؽ وٕحق افًْٚل

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل رَ جِّ هُ  ؾَد افٌربٜ و بٚفًٌد أصٌٝ وإن

 . افٔٓؿ افٌَٚع أحٛ وهل مُٜمـ  وأصحٚبف

 بٖيب وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل أصٔٛ ؾَد بجراحٍٚت  أصٌٝ وإن 

 وجٓف وجرح رأشف ظذ افٌٔوٜ وهنّٝ وجٓف ذم بجراحٍٚت  وأمل هق

 أصٔٛ مـ ذفؽ ظيؿأو طبف  وؿدوة أشقة ؾِؽ ثْٚيٚه ـنت حتك

حٔٞ  مهٌٜٔ أظيؿ وهق وشِؿ ظِٔف اهلل صذ بٚفٌْل مهٚبف ؾِٔذـر بّهٌٜٔ

 . اهلل خِؼوصٍقة  خرة مٚت

 مرض وؿد درجٚت رؾع وؾٔف ـٍٚرات ؾٍٔف ادرض ظذ أيوًٚ  اصزو

 ًـ ابـ مًًقد ؾ افرجالن يّرض ـام وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

ُٝ : َؿَٚل  ِْ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َظَذ  َدَخ َِ َِّؿَ  َظ ُتفُ  ُيقَظُؽ, َوُهقَ  َوَش ًْ
ًِ
َّ  َؾ

َِٔدي, ُٝ  بِ ِْ َُ ََّٕؽ  اهللِ َرُشقَل  َيٚ: َؾ ٚ َفُتقَظُؽ  إِ ًُ َٚل  َصِديًدا, َوْظ ََ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ : َؿَٚل  «َِمٛمُْ٘مؿْ  َرصُماَلنِ  ُيقفَمُؽ  ىَمَم  ُأوفَمُؽ  إِنِّ  َأصَمْؾ »: َوَش
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 ُٝ ِْ َُ , َفَؽ  َأنَّ  َذفَِؽ : َؾ ـِ َٚل  َأْجَرْي ََ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  «َأصَمْؾ »: َوَش

 .أخرجف مًِؿ

 افتهز ذم افؼظل افقجف ؾٔف يًِؽ أن اإلًٕٚن ظذ ظئؿ بٌٚب  وهذا  

 ٕن افهز ظذ فًٍْف جمٚهداً  يُقن أن اإلًٕٚن ٔحتٚجؾ ادهٚبرة و افهز و

 ايْمَٔمْٖمقَ  طُمذِ ﴿ :  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل وفذفؽ إٓتَٚم ضًٌٔتف مـ

ـِ  َوَأفْمِرْض  زم٣ِميْمُٔمْرِف  َوْأَُمرْ  ٣مِهٙمكِمَ  فَم  [   177:إظراف] ﴾ اجْلَ

ـَ وأخذ هبٚ ظّر رِض اهلل ظْف ؾًـ  ٌٍَّٚس َرِِضَ ا اْب اَم, َؿَٚل هلل َظ ُٓ وَمِدَم : »َظْْ

ـَ ايمٛمََّٖمِر  فُمَٝمْٝمٛم٥َمُ  ـِ وَمْٝمٍس، َوىَم٣مَن َِم ـِ َأطِمٝمِف اُْلرِّ زْم ـِ ضُمَذْيَٖم٥َم هَمٛمََزَل فَمعَم ازْم ـِ زْم ـُ ضِمِْم زْم

 ًٓ اُء َأْصَح٣مَب جَم٣َميمِِس فُمَٚمَر َوَُمَُم٣مَوَرسمِِف، ىُمُٜمق ـَ ُيْدٞمِٝمِٜمْؿ فُمَٚمُر، َوىَم٣مَن ايمُٗمرَّ ايمَِّذي

٣ٌَّمًٞم٣م ـِ «ىَم٣مُٞمقا َأْو ؾُم زْم ِٓ ـَ َأطِمل، َهْؾ يَمَؽ َوصْمٌف فِمٛمَْد َهَذا ، هَمَٗم٣مَل فُمَٝمْٝمٛم٥َُم  َأطِمٝمِف: َي٣م ازْم

٣ٌَّمٍس:  ـُ فَم إََِمغِم، هَم٣مؽْمَتْٟمِذْن رِم فَمَٙمْٝمِف، وَم٣مَل: ؽَمَٟمؽْمَتْٟمِذُن يَمَؽ فَمَٙمْٝمِف، وَم٣مَل ازْم

ـَ ، هَمَٙممَّ َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل: ِهْل َي٣م ازمْ «هَم٣مؽْمَتْٟمَذَن اُْلره يمُِٔمَٝمْٝمٛم٥ََم هَمَٟمِذَن يَمُف فُمَٚمرُ »

ُ٘مُؿ زَمْٝمٛمَٛم٣َم زم٣ِميمَٔمْدِل، هَمَٕمِّم٤َم فُمَٚمُر ضَمتَّك  اخَلْم٣َّمِب، هَمَقاهلل ََم٣م سُمْٔمْمِٝمٛم٣َم اجَلْزَل َوَٓ ََتْ

: َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْمَِمٛمكَِم، إِنَّ اهلل سَمَٔم٣ملَم وَم٣مَل يمِٛمٌَِٝمِِّف َصعمَّ اهللُ  َهؿَّ َأْن ُيقوِمَع زمِِف، هَمَٗم٣مَل يَمُف اُْلره

َؿ:  ـِ اجَل٣مِهٙمكِمَ طُم }فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ]إفمراف:  {ِذ ايمَٔمْٖمَق َوْأَُمْر زم٣ِميمُٔمْرِف َوَأفْمِرْض فَم

ـَ اجَل٣مِهٙمِكَم، 911 ََم٣م صَم٣مَوَزَه٣م فُمَٚمُر ضِمكَم سَماَلَه٣م فَمَٙمْٝمِف،  َواهلل»[، َوإِنَّ َهَذا َِم

٣مهًم٣م فِمٛمَْد ىمَِت٣مِب اهلل  شَوىَم٣مَن َوومَّ
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ـْ » :احلديٞ وذم َذهُ  َأنْ  فَمعَم  َيْٗمِدرُ  َوُهقَ  نَمْٝمًٓم٣م ىَمَٓمؿَ  ََم  فَمعَم  اهلل َدفَم٣مهُ  ُيٛمَٖمِّ

هُ  ضَمتَّك ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اخَلاَلئِِؼ  ُرُءوسِ  َ أخرجف افسمذي  « ؾَم٣مءَ  اُْلقرِ  َأيِّ  دِم  ُُيَغمِّ

 . افٌٚب ذم فُْف ـالم ؾٔفاحلديٞ و( 0271)

ًٚ  تزول ؾ٘هنٚ افدٕٔٚ احلٔٚة هذه ذم ٚصزواؾ  ؾٔف إتؿ مٚ ظذ وصٚبروا ؿريٌ

 ظِٔف اهلل صذ اهلل برشقل وافتٖد بٚهلل وآشتًٕٜٚ اجلٓد بذل مـ ؾالبد

 ذم اهلل واتَقا وافتهز افهز مالك ؾ٘هنٚ إخالق بُّٚرم وافتٖد وشِؿ

 . افداريـ ذم فُؿ وتًٚػ شٌحٕٚف ربُؿ بجزاء تًًدوا صُٖٕؿ مجٔع

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

 افًًؾِ  افهز مثؾ اشّف مٌر مذاؿف ** فُـ ظقاؿٌف أحذ مـ

 : افٌٌدادي زٕجل ابـوؿٚل 

 ـٚفهز مْف افهز وبدي...  ضًّٓٚ فذيذ افهز ؽٚيٜ 

ْٔفِ  افٍْس ؾٚمحؾ...  بْٔٚ فٍوال افهز ذم إن َِ اهـ مـ رووٜ  تهىز َظ

 افًَالء .

 يقؾَْٚ وان ظٌٚدتف وحًـ وصُره ذـره ظذ ئًْْٚ أن وجؾ ظز اهلل شٖلأ

 .خر فُؾ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 البين ذات إصالح :والعشرون الثالث مجلسال

 1هوفساد

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 . ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد فف ذيؽ ٓ وحده

 :بًد أمٚ

 ويَقى ادًِؿ ادجتّع يَقم بٖحدمهٚ مريـأ ظـذم هذا ادجِس  ٕتُِؿ

, واهلل واخلقر افوًػ ويِحَف ادًِؿ ادجتّع ؾًٚد وبٚٔخر ويْتك

 .ادًتًٚن 

                                                           
1

 هــ1٤٤1 لعام رمضان من العشرين السابع في المجلس هذا كان 



 

 

 

 البين وفساده المجلس الثالث والعشرون: إصالح ذات

 

[201] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 ادًِّغ . بغ ذات ؾًٚد وافثٚين ادًِّغ بغ ذات إصالح أوٓمهٚ

حٔٞ ؿٚم ادجتّع ادًِؿ ظذ إخقة  ادٓامتأهؿ  مـ إمر وهذا

 ادديْٜ ٕزل حغ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؾ٘ن وافتحٚب وافهٍٚء وافَْٚء,

 إوس إصالح ذات افٌغ بغ ووؿع وإٕهٚر ادٓٚجريـ بغ آخك

ٌْؾِ  َوافْمَتِِمُٚمقا ﴿, ؿٚل اهلل تًٚػ: واخلزرج َٓ  مَجِٝمًٔم٣م اهلل زمَِح وُمقا َو  َواْذىُمُروا سَمَٖمرَّ

ٌَْحُتؿ وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  زَمكْمَ  هَمَٟميمََّػ  َأفْمَداءً  ىُمٛمُتؿْ  إِذْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهلل ٞمِْٔمَٚم٦َم   إطِْمَقاًٞم٣م زمِٛمِْٔمَٚمتِفِ  هَمَٟمْص

ـَ  ضُمْٖمَرةٍ  ؾَمَٖم٣م فَمعَمَٰ  َوىُمٛمُتؿْ  ٛمَْٜم٣م هَمَٟمٞمَٗمَذىُمؿ ايمٛم٣َّمرِ  َمِّ يمَِؽ  َمِّ ُ  ىَمَذَٰ ٌَكمِّ  آَي٣مسمِفِ  يَمُ٘مؿْ  اهلل ُي

ُ٘مؿْ  َتُدونَ  يَمَٔمٙمَّ  [ 121:ظّران آل] ﴾ َِتْ

 وؿع مٚ وؿع حغ افًك صالة وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل أخر وؿد

 .ظقف بـ ظّرو بْل بغ فإلصالح وخرج

ْٝ  -وظـ أم ـِثقم  َٕ ٚ ـَ ـَ  َو ِٚجَراِت  ِم َٓ َُولِ  ادُْ ْٕ ِت  ا ـَ  افالَّ ًْ ِلَّ  َبَٚي  -ط افٌَّْ

َٚ ْٝ  َأهنَّ ًَ
ِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِ ََِّؿ, َظ قُل  َوُهقَ  َوَش َُ اُب  يَمْٝمَس »: َي  ايْمَ٘مذَّ

ا َوَيُٗمقُل  ايمٛم٣َّمِس، زَمكْمَ  ُيِْمٙمُِح  ايمَِّذي ا َوَيٛمِْٚمل طَمغْمً أخرجف مًِؿ  «طَمغْمً

(0423). 

ـ ىَمثغِمٍ  دِم  طَمغْمَ  َّٓ :﴿ وجؾ ظز اهلل ؿٚل ْجَقاُهؿْ  َمِّ َّٓ  ٞمَّ ـْ  إِ  َأوْ  زمَِِمَدوَم٥مٍ  َأََمرَ  ََم

ْقَف  اهلل ََمْرَو٣مِت  ازْمتَِٕم٣مءَ  َذيمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََمـ ايمٛم٣َّمسِ  زَمكْمَ  إِْصاَلٍح  َأوْ  ََمْٔمُروٍف  ًَ  هَم

 [112:افًْٚء] ﴾فَمٓمِٝمًم  َأصْمًرا ُٞم٠ْمسمِٝمفِ 
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ْٙمُح ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد  حٚل أي ًذؾ [106:افًْٚء] ﴾ طَمغْمٌ  َوايمِمه

 حَؽ بًض ظـ تْٚزفٝ وإن خر ؾٓق اإلصالح إػ يٗدي افهِ  مٚدام

 . خر ؾٓق إخقة وترابط إواس واجتامع افَِقب تآفػ مَٚبؾ

 طِمْٖمُتؿْ  َوإِنْ }: وزوجف افرجؾ بغ بٚإلصالح أمرؿد  وجؾ ظز اهلل أن حتك

ـْ  ضَمَ٘مًم  هَم٣مزْمَٔمُثقا زَمْٝمٛمِِٜمَم  ؾِمَٗم٣مَق  ـْ  َوضَمَ٘مًم  َأْهٙمِفِ  َِم ِؼ  إِْصاَلضًم٣م ُيِريَدا إِنْ  َأْهٙمَِٜم٣م َِم  ُيَقهمِّ

وَم٣م َوإِن﴿ , وؿٚل: [13: افًْٚء] {طَمٌغًِما فَمٙمِٝمًم  ىَم٣منَ  اهلل إِنَّ  زَمْٝمٛمَُٜمَم  اهلل ـِ  َيَتَٖمرَّ  ُيْٕم

ـ ىُمالًّ  اهلل  [112:افًْٚء] ﴾ ؽَمَٔمتِفِ  َمِّ

 ؿٚل فذفؽ و افتدابر أو افتٓٚجر أو افتَٚضع أو فِتْٚؾر ذم ديْْٚ جمٚل ؾال

َـّ  إًي٣مىُمؿْ  » :افٌغ ذات مًٍدات مـ حمذراً   شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل  ، وايمٓمَّ

َـّ  هم١من قا وٓ ، اْلِدي٧َم  أىمذُب  ايمٓمَّ ًُ ًَّ قا وٓ ، ََت ًُ ًَّ قا وٓ ََت ًُ  وٓ سمٛم٣مهَم

 إطْمقاٞم٣مً  اهلل فِم٣ٌمد وىُمقُٞمقا ، سَمدازَمرُوا وٓ سَم٣ٌمنَمُّمقا، وٓ ، ََت٣مؽَمُدوا

قا، وٓ سَمدازَمُروا، وٓ َِت٣َمصّمُروا، ٓ» روايٜ وذم ًُ ًَّ  فمعَم  زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َيٌِعْ  وٓ ََتَ

 . « إطْمقاًٞم٣م اهللِ  فِم٣ٌمدَ  وىُمقُٞمقا زَمْٔمٍض، زَمْٝمعِ 

٣مىُمؿْ » روايٜ وذم ، إيَّ َـّ َـّ  هم١منَّ  وايمٓمَّ قا، وٓ اَْلدي٧ِم، أىْمَذُب  ايمٓمَّ ًُ ًَّ  وٓ ََتَ

قا، ًُ ًَّ صُمُؾ  َُيُْْم٤ُم  وٓ إطْمقاًٞم٣م، وىُمقُٞمقا سَم٣ٌمنَمُّمقا، وٓ ََتَ ٥ٌَمِ  فمعَم  ايمرَّ  أطِمٝمفِ  طِمْْم

كَ  أوْ  َيٛمْ٘مَِح  ضمتَّك  .متٍؼ ظِٔف, وهذا فٍظ مًِؿ  «َيؼْمُ
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 ذات ؾًٚد إػ تٗدي ـِٓٚ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ظْٓٚ هنك أمقرؾٓذه 

خهقمف, ؾًـ أيب  بْٔٓؿ ـٚن مـ أظامل رؾع يٗخر وجؾ ظز اهلل إن بؾ افٌغ

فَْمَمُل  سُمْٔمَرُض  ": طؿٚل افٌْل  هريرة  ْٕ ، مَخِٝمسٍ  َيْقمِ  ىُمؾِّ  دِم  ا  َواشْمٛمَكْمِ

كُ  َٓ  اَْمِرئٍ  يمُِ٘مؾِّ  ايْمَٝمْقِم، َذيمَِؽ  دِم  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللُ هَمَٝمْٕمِٖمرُ  َّٓ  ؾَمْٝمًئ٣م، زم٣ِمهللِ ُيمْمِ  اَْمَرأً  إِ

ـِ  اْرىُمقا: هَمُٝمَٗم٣مُل  ؾَمْحٛم٣َمُء، َأطِمٝمفِ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم   اْرىُمقا َيِْمَْمٙمَِح٣م، ضَمتَّك َهَذْي

ـِ   أخرجف مًِؿ . " َيِْمَْمٙمَِح٣م ضَمتَّك َهَذْي

 يًًقا أن فِْٚس وٓبد ادًِؿ أخٔف ظذ ؿٌِف يهٍل أن فإلًٕٚن بد الؾ

 وافٌٌوٚء وافنحْٚء وافتْٚؾر افًٌد أشٌٚب مـ ادًِّغ بغ مٚ تهٍٜٔ ذم

 بًٌٛ ٚفٌٌٜٔؾ احلٚف8َٜ افٌغ ذات ؾًٚد ٓن مٓؿ امرٌ  ؾٓذا وافٌٌل واحلًد

 افٌغ ذات ؾًٚد إػ تٗدي ٕهنٚ ظئؿ خىرهٚ افّّْٜٔو 8 افٌغ ذات ؾًٚد

ؿٚل افٌْل  ظْف اهلل رِض حذيٍٜ وـؿ مـ افذٕقب مرتٌىٜ هبذا افٌٚب, ؾًـ

مٌ  اجَلٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  ٓ »: ط  متٍؼ ظِٔف . « وَمّت٣مٌت »  روايٜ وذم 8 « َٞممَّ

 ؾًٚد أشٌٚب اظيؿ مـ احلًدو افٌغ ذات ؾًٚد أشٌٚب مـ افُذبو

 وذمف احلًد ظـ اهلل هنك وفذفؽ افٌر ظـ افًّْٜ زوال ُتْل ؾٓق افٌغ ذات

ُدونَ  َأمْ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: افٔٓقد بف ووصػ ًُ  اهلل آسَم٣مُهؿُ  ََم٣م فَمعَمَٰ  ايمٛم٣َّمَس  َُيْ

 [ 32:افًْٚء] ﴾هَمّْمٙمِفِ  َِمـ



 

 

 

 البين وفساده المجلس الثالث والعشرون: إصالح ذات

 

[203] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ـْ  ىَمثغِمٌ  َودَّ ﴿  وَٞمُ٘مؿ يَمقْ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهؾِ  َمِّ ـ َيُرده ٣مًرا إِيَمٞمُِ٘مؿْ  زَمْٔمدِ  َمِّ ًدا ىُمٖمَّ ًَ  ﴾ ضَم

 [127:افٌَرة]

دسم٘مؿُ  َم٣م»: طوظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ ؿٚل افٌْل  ًَ  ايمَٝمٜمقدُ  ضَم

دسْمُ٘مؿ َم٣م ، يشءٍ  فمعَم  ًَ المِ  فمعم ضَم ًَّ  أخرجف أبق داود .«  وايمتَّٟمَمكمِ  ايم

 مـ افديـ ذم افتْٚؾس بْٔام افٌغ ذات ؾًٚد أشٌٚب مـ افدٕٔٚ ذم وافتْٚؾس

 َذيمَِؽ  َودِم ﴿  :افديـ صٖن ذم وجؾ ظز اهلل ؿٚل افٌغ ذات صالح أشٌٚب

قنَ  هَمْٙمَٝمَتٛم٣َمهَمسِ  ًُ
 [ 04:ادىٍٍغ] ﴾ اظمَُْتٛم٣َمهمِ

 :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ؿٚل رشقل اهلل ؾًـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف 

 رشقل يٚ ـْٚ ـام ُٕقن ؿٚفقا ?وافروم ؾٚرس ظُِٔؿ ؾتحٝ ذاإ ٕتؿأ ـٔػ

قنَ  زمؾ»: ؿٚل اهلل8 ًُ  شُمؿَّ  ، سَمَتح٣مؽَمُدونَ  شُمؿَّ  "ايمدٞمٝم٣م اصمؾ َمـ سمٛم٣مهمس" سَمَتٛم٣مهَم

٣مىمِكمِ  دِم  سَمٛمَْْمٙمُِٗمقنَ  شُمؿَّ  سَمَت٣ٌمنَمُّمقنَ  شُمؿَّ  سَمَتدازَمُروَن، ًَ ـَ  ََم  هَمَتْجَٔمُٙمقنَ  ، اظمَُْٜم٣مصِمِري

 أخرجف مًِؿ . «زَمْٔمضٍ  ِروَم٣مِب  فَمعَم  زَمْٔمَّمُٜمؿْ 

 مـ تْٚؾس افٌغ ذات ؾًٚد افْٚس حتك يهِقا إػ يتدرج ـٔػ إير

 ذفؽ بًد ثؿ احلًد ؾَٔع افدٕٔٚ حٛ يدخؾ افتْٚؾس بًد ثؿافدٕٔٚ أجؾ

 ثؿ وؿِقهبؿ ٖبداهنؿب ٔتْٚؾرونؾ صحْٝ ؿد افَِقب نٕ وافتْٚؾر افتَٚضع

 ذات ؾًٚد مـ ترون ومٚ ريب رحؿ مـ إٓ وٓبد وافَتٚل افَتؾ ذفؽ بًد

 وفذفؽ احلْٔػ ديْْٚ تًٚفٔؿ ظـ افًٌد بًٌٛ هق وافنًقب افٌِدان ذم افٌغ
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ْٝمْم٣منَ  إنَّ  :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ٌَُدهُ  أنْ  أيَِس  ومْد  ايمُمَّ  دم اظمَُِمٙمهقنَ  َئْم

ـْ  ايمَٔمَرِب، صَمِزيَرةِ   .أخرجف مًِؿ ظـ جٚبر  زمْٝمٛمَُٜمؿْ  ايمتَّْحِريشِ  دم ويَم٘مِ

 ٍلؾ افرمحـ ويٌوٛ افنٔىٚن ُيٍرحو إخقة بف تًٍد ٚفتحريشؾ

 إزْمٙمِٝمَس  إنَّ  » :ؿٚل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن ظْف اهلل رِض جٚبر حديٞ

ٌَْٔم٧ُم  شُمؿَّ  اظم٣مِء، فمعَم  فَمْرؾَمفُ  َيَّمعُ   همِْتٛم٥ًَم، أفْمَٓمُٚمُٜمؿْ  ََمٛمِْزيَم٥مً  َمٛمف همٟمْدٞم٣مُهؿْ  َهاي٣مُه، َي

 شُمؿَّ  وم٣مَل  ؾمٝمًئ٣م، َصٛمَْٔم٦َم  َم٣م: همَٝمٗمقُل  وىَمذا، ىَمذا هَمَٔمْٙم٦ُم : همَٝمٗمقُل  أضَمُدُهؿْ  ََيِلءُ 

وْم٦ُم  ضمتَّك سَمَرىْمُتفُ  َم٣م: همَٝمٗمقُل  أضَمُدُهؿْ  ََيِلءُ   َمٛمف همُٝمْدٞمِٝمفِ : وم٣مَل  اَْمَرَأسمِِف، وزمكْمَ  زمْٝمٛمَفُ  هَمرَّ

 أخرجف مًِؿ . «أْٞم٦َم  ٞمِْٔمؿَ : ويٗمقُل 

 وإػ ادٗمْغ تْٚؾر إػ يٗدي بام افنٔىٚن يٍرح ـٔػ يٚ وؾَؽ اهلل ؾٕٚير

 بْْٔٚ ؾٔام وجؾ ظز اهلل بتَقى ظِْٔٚ اإلشالم أهؾ مًٚذ ؾٔٚ بْٔٓؿ ذات ؾًٚد

, ؿٚل تآفٍف ذم ؿقتف ادًِؿ ادجتّع ؾ٘ن امرٕٚ إصالح ذم جٚهديـ فًًْك و

َم ﴿ اهلل ظز وجؾ:   [ 12:احلجرات] ﴾ إطِْمَقةٌ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞمَّ

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

  آحٚدا تُنت اؾسؿـ واذا.. تُناً  اجتًّـ اذا افرمٚح تٖبك

 وأحًـ مـ ؿٚل: 

ـْ  إنَّ  َأَخٚكَ  َأَخٚكَ  ٚعٍ ***  َففُ  َأَخٚ َٓ  َم ًَ رِ  اهلََٔجٚ إَػ  ـَ ٌَ   ِشاَلِح  ب
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 ذات إصالح ذم دوائٓٚ فُـ تَع ؿد وافٍتـ بؽ خقكوأ بٖخٔؽ ٖٕٝؾ

, ؿٚل اهلل بٚفهٍ  إمٚ ذم ذفؽ, ويُقن إصالح ذات افٌغ افتٖخر وظدم افٌغ

 [127:افٌَرة] ﴾ َواْصَٖمُحقا هَم٣مفْمُٖمقا﴿ ظز وجؾ: 

 . بٚفًٍق ؾٔف امر إٓ رء وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلمٚ رؾع إػ و

 اهلل زادَ  وَم٣م» :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؿٚل  ؾًـ أيب هريرة 

َّٓ  زمٔمٖمقٍ  فمًٌدا ا، إ َّٓ  اهلل أضمٌد  سمقاوعَ  وَم٣م فمزًّ أخرجف  «وصمؾَّ  فمزَّ  اهلل رهمَٔمفُ  إ

 مًِؿ .

 ادًِّغ بغ ـرم ظذ يدل افذي ادىِقب هق ؾذاك افًٍق تؿ ؾ٘ذا

 ظٍقت ؾ٘ذا افٔؽ يزء إًٕٚنٍ  مـ وـؿ جزاء حًـ إػ حيتٚج ظّؾ وحًـ

 مقدتؽ إػ ورجقظف فؽ حمٌتف أشٌٚب اظيؿ مـ ذفؽ ـٚن ظْفوصٍحٝ 

 .  مْؽ وافَرب

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

 أحًـ إػ افْٚس تًتًٌد ؿِقهبؿ**ؾىٚدٚ اشتًٌد اإلًٕٚن أحًـ 

 أحد مـ تْٚزلاف يَع بحٔٞ خر وافهِ  افهِ  ؾُِٔـ افًٍق يتؿ ل ؾ٘ن

 ـٚن إن 8 أيامن ٓو 8 بْٔٚت إػ ؾٔف حتتٚج ٓ افهِ و ـِٔٓام أو اخلهّغ

َّٕفُ  مٚفؽ بـ ـًٛأو ٕحقه, ؾًـ  افْهػ ظذ ذفؽ ٕحق أو مٚلٍ  ذم اخلالف  َأ

َٚى  ََ ـَ  َت ٚنَ  َدْيًْٚ َحْدَردٍ  َأيِب  اْب ْٔفِ  َففُ  ـَ َِ دِ  ذِم  َظ ْٓ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َظ َِ  َظ
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َِّؿَ  ِجِد, ذِم  َوَش ًْ ْٝ  ادَْ ًَ ٍَ اَم  َؾْٚرَت ٚ َحتَّك َأْصَقاهُتُ َٓ ًَ
ِّ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َش َِ  َظ

َِّؿَ  ْٔتِِف, ذِم  َوُهقَ  َوَش اَم  َؾَخَرَج  َب ِٓ ْٔ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  إَِف َِ َِّؿَ  َظ  َحتَّك َوَش

َنَػ  ََٕٚدى ُحْجَرتِِف, ِشْجَػ  ـَ َٛ  َو ًْ ـَ  ـَ َٚل  َمٚفٍِؽ, ْب ََ َٚل  ,«ىَمْٔم٤ُم  َي٣م»: َؾ ََ : َؾ

َْٔؽ  ٌَّ ْْمرَ  َوعِ  َأنْ  زمَِٝمِدهِ  إيَِمْٝمفِ  هَمَٟمؾَم٣مرَ » اهللِ, َرُشقَل  َيٚ َف ـْ  ايمُمَّ ٌٛ  َؿَٚل  ،«َدْيٛمَِؽ  َِم ًْ : ـَ

ُٝ  َؿدْ  ِْ ًَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل  اهللِ, َرُشقَل  َيٚ َؾ َِ َِّؿَ  َظ  «هَم٣موْمِّمفِ  وُمؿْ »: َوَش

 . متٍؼ ظِٔف 

 بغ اجلِقس بًد افؼظل بٚحلُؿ تٖت ذفؽ ؾًْد افهِ  يُـ ل ؾ٘ن

 ظذ افدظٚوىافنٖن ذم  ُقنوي وافٌْٔٚت افدظٚوى وشامع ادتخٚصّغ

 . افّٔغ ادُْر ظذ و افٌْٜٔ اددظل

ًٜ  افؼ فزال ادًٚفؽ هذه افْٚس شِؽ ؾِق َّٓ  افقاؿع فُـ وتٍهٔال مجِ  أ

 ؾ٘ن فًٍِق وجؾ ظز اهلل حمٌٜ يًتنًر وٓ يًٍق أن يريد ٓ اديِقم دمد ظٍق

ـْ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: رؾًٜٔ ومْزفٜ ظئّٜ مرتٌٜ افًٍق  َوَأْصَٙمَح  فَمَٖم٣م هَمَٚم

 [22:افنقرى] ﴾ اهلل فَمعَم  هَمَٟمصْمُرهُ 

 وٓ افيٚل يٌحٞ ظـ افتحِؾ, واهلل ادًتًٚن .

ُٚمقكَ  ضَمتَّكَٰ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  َوَرزمَِّؽ  هَماَل ﴿  :وجؾ ظز اهللؿٚل   زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝمَم  ُُيَ٘مِّ

ِٜمؿْ  دِم  ََيُِدوا َٓ  شُمؿَّ  ًِ ٣َّم ضَمَرصًم٣م َأٞمُٖم ٙمُِّٚمقا وَمَّمْٝم٦َم  ِمِّ ًَ ٙمِٝمًم  َوُي ًْ  [ 43:افًْٚء] ﴾ سَم
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 ظذ وجيٚزيُؿ ربُؿ تَِقن ؾٌٓٚ بُْٔؿ ذات إصالح ذم اهلل ظٌٚد اهلل ؾٚهلل

 اظيؿ مـ وهق وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ٌُٕٔؿ خِؼ وهل أظامفُؿ حًـ

 وشامء افُٚؾريـ خِؼ ؾٓق افٌغ ذات وؾًٚد وإيٚـؿ أشالؾُؿ صٍٚت

 .اجلٚهِغ وؾًؾ ادْٚؾَغ

: ادْٚؾؼ صٖن ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚلؾًـ ابـ ظّرو  

 أخرجف مًِؿ . « نمَدرَ  فم٣مَهَد  وإذا همَجَر، طم٣مَصؿَ  وإذا»

 فف إمر ؾ٘ن ؿِقبُؿ اهلل مجع مـ يٚ ادًِّغ مًٚذ يٚ اهلل ٚمحدواؾ

 إَرضِ  دِم  َم٣م َأٞمَٖمٗم٦َم  يَمق وُمٙمقهِبِؿ زَمكمَ  َوَأيمََّػ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وحده

َـّ  وُمٙمقهِبِؿ زَمكمَ  َأيمَّٖم٦َم  َم٣م مَجٝمًٔم٣م
فُ  زَمٝمٛمَُٜمؿ َأيمََّػ  اهلل َويمـ٘مِ  ﴾ ضَم٘مٝمؿٌ  فَمزيزٌ  إِٞمَّ

 [ 41:إٍٕٚل]

 ـؾ ذم واجلامظٜ افًْٜ أهؾ أن ودمد افًَٔدة صالح إفٍٜ أشٌٚب ظيؿأو

ـٍ   ؾتٚواهؿ ذم واحد حٚلٍ  ظذ وإوضٚن افٌِدان تٌٚظد وظذ وحغ زم

 صذ افٌْل ؿٚل ـام واحلٚل وترحٓؿ وؾرحٓؿ حزهنؿ ذم أظامهلؿو ظَٚئدهؿو

ِهْؿ، دم اظم٠ُْمَِمٛمكِمَ  ََمَثُؾ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل دِ  ََمَثُؾ  وسَمٔم٣مؿُمِٖمِٜمؿْ  وسَمراَُحِِٜمْؿ، سَمقادِّ ًَ  اجَل

دِ  ؽم٣مئِرُ  يمف سَمدافَمك فُمّْمقٌ  َمٛمف اؾْمَتَ٘مك إذا ًَ َٜمرِ  اجَل ًَّ ك زم٣ميم ٚمَّ متٍؼ ظِٔف ظـ  «واْْلُ

 .افًْامن بـ بنر 
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 ظَٔدةً  وافًْٜ افُتٚب إػ افًقدةٖمقر مْٓٚ: ب افٌغ ذات صالحويُقن 

  وظٌٚدةً  وشِقـًٚ 

 مـ ـثرٍ  ظذ إخقة آثروا افذيـ افهٚحلغ افًِػ مْٟٓ إػ افًقدة

 ٓ أي فألخرى ـٚفٔد ٕخٔف ادٗمـ, وحٚهلؿ ـام ؿٔؾ: افدٕٔٚ حىٚم

 .إخرى ظـ إحدامهٚ تًتٌْل

 اهلل صذ افٌْل ؿٚل ـام افٔف يٗدى أن حيٛ افذي افْٚس إػ يٗدي نمْٓٚ أو

ـِ  ُيَزضْمَزَح  َأنْ  َأضَم٤مَّ  ََمـ» :وشِؿ ظِٔف  ََمٛمِٝمَّتُفُ  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اجَلٛم٥ََّم، َوُيْدطَمَؾ  ايمٛم٣َّمِر، فَم

ـُ  َوهق  « إيَمْٝمفِ  ُي٠ْمسَمك َأنْ  ُُي٤ِمه  ايمذي ايمٛم٣َّمسِ  إلم َويْمَٝمْٟمِت  أطِمِر، َوايْمَٝمقمِ  ٣مهللزم ُي٠ْمَِم

  . أخرجف مًِؿ ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو 

ـُ  َٓ »: طؿٚل ؿٚل افٌْل  ؾًـ إٔس  دًِّغا حمٌٜ ٓٚومْ  ُي٠ْمَِم

فِ  ُُي٤ِمه  َم٣م ٕطِمٝمفِ  ُُي٤ِمَّ  ضمتَّك أضَمُدىُمْؿ، ًِ  متٍؼ ظِٔف . « يمِٛمَْٖم

 ِت٣مَدْوا»: طؿٚل افٌْل  ؾًـ أيب هريرة  وافًىٚء افٌذل ومْٓٚ

 ( .1146أخرجف اإلمٚم مٚفؽ ) «َت٣مزمهقا

, ؿٚل اإلحًٚن يقفد اإلحًٚنحٔٞ أن  واإلحًٚن ادًروف ؾًؾ ومْٓٚ

٣منِ  صَمَزاءُ  َهْؾ ﴿ اهلل ظز وجؾ:  ًَ ضْم َّٓ  اإْلِ ٣منُ  إِ ًَ ضْم  [ 42:افرمحـ] ﴾ اإْلِ

ٍٛ  مع يٌَك أن فًٍْفاإلًٕٚن  يرى الؾ افَِقب شالمٜ ومْٓٚ  حيّؾ ؿِ

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل , ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو واحلًد واحلَد افٌؾ
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.  ايمٙم٣ًِّمنِ  َصدوُق  ايمٗمٙم٤ِم  خَمٚمقمِ  ىمؾه : ؿٚل افْٚس ؾوؾأ مـ شئؾ دٚ وشِؿ

 ٓ ايمٛمَّٗمله  ايمتَّٗمله  هق:  وم٣مل ؟ ايمٗمٙم٤ِم  خَمٚمقمُ  همم ، ٞمٔمِرهُمف ايمٙم٣ًِّمنِ  َصدوُق :  وم٣ميمقا

َد  وٓ ، نِمؾَّ  وٓ ، زَمٕملَ  وٓ همٝمف إشمؿَ  ًَ  .أخرجف ابـ مٚجف  ضم

 جيٌْْٚ نأو اهلدى ظذ جيًّْٚ وان ؿِقبْٚ بغ يٗفػ أن وجؾ ظز اهلل شٖلأ

 . افردى شٌؾ

 افذي افًوٚل افداء ٓلؾ 8 احلزبٔٚت ادًِّغ بغ ؾرق مٚ ظيؿأ ومـ 

 متدابرة متَٚضًٜ متٓٚجره متْٚحرة مجٚظٚت وجًِٓؿ ادًِّغ بغ ؾرق

 ظؼات . ٓ واحد وضريؼ مجٚظٚت ٓ واحدة مجٚظٜ ذم ُٕقن أن وافقاجٛ

  

َذا َوَأنَّ ﴿ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  اؿمِل َهَٰ َتِٗمٝمًم  ِْصَ ًْ ٌُِٔمقهُ  َُم َٓ  هَم٣مسمَّ ٌَُؾ  سَمتٌَُِّٔمقا َو ًه  ايم

َق  يمُِ٘مؿْ  ۚ   ؽَمٌِٝمٙمِفِ  فَمـ زمُِ٘مؿْ  هَمَتَٖمرَّ ٣مىُمؿ َذَٰ ُ٘مؿْ  زمِفِ  َوصَّ : إًٕٚم] ﴾ سَمتَُّٗمقنَ  يَمَٔمٙمَّ

131 .] 

 . افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1والجهل العلم :والعشرون الرابع المجلس

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 . ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد فف ذيؽ ٓ وحده

 :بًد أمٚ

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان من والعشرين الثامن في المجلس هذا كان 
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 وافثٚين بُّٚن افًِقاددح و ذم حدمهٚأ خَِغ ظـذم هذا ادجِس  ـالمْٚ

 (واجلٓؾ افًِؿ ):ومهٚ أٓ بُّٚن افًٍؾ ذم

ُ ﴿  وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل صٍٜ ٚفًِؿؾ َٜم٣مَدةِ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  فَم٣مَِل ٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  َوايمُمَّ  ﴾ اْْلَ

 َئْمَٙمؿُ ﴿ , ؿٚل تًٚػ: خٚؾٔٓٚ ظِٔف ختٍك ٓ, وهق شٌحٕٚف [16:افتٌٚبـ]

ٛم٥َمَ 
فَْمكُمِ  طَم٣مئِ ْٕ ِٖمل َوََم٣م ا ُدورُ  خُتْ  زم٘مؾ واهلل﴿, وؿٚل تًٚػ: [17:ؽٚؾر]﴾ ايمِمه

َّٓ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م َٓ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  ََمَٖم٣مسمُِح  َوفِمٛمَْدهُ }وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ﴾فمٙمٝمؿ يشءٍ   ُهقَ  إِ

ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  ُٗمطُ  َوََم٣م َوايْم ًْ ـْ  سَم َّٓ  َوَروَم٥مٍ  َِم َٓ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ ٥ٌَّمٍ  َو  ـُمُٙمَمِت  دِم  ضَم

َْرضِ  ْٕ َٓ  ا َٓ  َرؿْم٤ٍم  َو َّٓ  َي٣مزمِسٍ  َو  بًٞؿد و, [37: إًٕٚم] {َُمٌكِمٍ  ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ

ـِ ﴿ بٚفًِؿ ظٌٚده وجؾ ظز اهلل  زمِِٔمْٙمِٚمفِ  َأْٞمَزيَمفُ  إيَِمْٝمَؽ  َأْٞمَزَل  زمَِم  َيُْمَٜمُد  اهلل يَم٘مِ

 [ 144:افًْٚء] ﴾ ؾَمِٜمٝمًدا ٣مهللزمِ  َوىَمَٖمك َيُْمَٜمُدونَ  َواظماََْلئَِ٘م٥مُ 

 ٕقر إػ اجلٓؾ طِامت مـ إلخراجٓؿ بٚفًِؿ ف إػ ادٍُِغرشِ رشؾوأ

 ؿٚل ؾَد ظِٔف وحرص بف ظّؾ اذا ٓشٔام اجلٓؾ رؾع وجد ذاإ ٚفًِؿؾ افًِؿ

َتِقي َهْؾ  وُمْؾ ﴿  :احلؼ وخزه خمزاً  وجؾ ظز اهلل ًْ ـَ  َي ـَ  َئْمَٙمُٚمقنَ  ايمَِّذي  َٓ  َوايمَِّذي

َم  َئْمَٙمُٚمقنَ  رُ  إِٞمَّ ٣ٌَمِب  ُأويُمق َيَتَذىمَّ يَْم ْٕ  [ 7:افزمر] ﴾1﴿ ا

 جٚهؾٍ  مع يًتقي ٓ افٔف ودظٚ بف وظّؾ اهلل ديـ ظِؿ ؿدرجاًل  فق أن أي

 . ؾٔف زاهداً  8 ظْف مًروًٚ  اهلل بديـ
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َم ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل افًِؿ ذم أهؾ اخلنٜٔ أن وجؾ ظز اهلل خزأ وؿد  إِٞمَّ

ـْ  اهلل َُيَُْمك ٣ٌَمِدهِ  َِم  [ 06:ؾٚضر] ﴾ نَمُٖمقرٌ  فَمِزيزٌ  اهلل إِنَّ  ايْمُٔمَٙمَمءُ  فِم

 دفٝ بام فف ؾتًٌدوا وصٍٚتف ٖشامئفب 8 اهلل ظرؾقا هنؿخنٔتٓؿ أوشٌٛ 

 . افتًئؿ مع اخلقف هل اخلنٜٔ أن إذ ظِٔف

ـَ  اهلل َيْرهَمعِ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل افرؾًٜ شٌٔؾ وافًِؿ   َِمٛمُ٘مؿْ  آََمٛمُقا ايمَِّذي

ـَ   [ 11:ادجٚدفٜ]﴾  طَمٌغِمٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زمَِم  اهللوَ  َدَرصَم٣مٍت  ايْمِٔمْٙمؿَ  ُأوسُمقا َوايمَِّذي

ؿد ؿرن اهلل ظز وجؾ صٓٚدة افًِامء بنٓٚدتف ظذ أؾوؾ منٓد ؾَٚل : و

فُ  اهلل ؾَمِٜمَد ﴿ َّٓ  إيَِمـَٰفَ  َٓ  َأٞمَّ طِ  وَم٣مئًِم  ايْمِٔمْٙمؿِ  َوُأويُمق َواظماََْلئَِ٘م٥مُ  ُهقَ  إِ ًْ َّٓ  إيَِمـَٰفَ  َٓ  زم٣ِميْمِٗم  إِ

٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  ُهقَ   [ 16:ظّران آل] ﴾ اْْلَ

  ادِقك وحدإٔتف ظذ وجؾ ظز اهلل ينٓد لإذ  افًِؿ ذف ظذ يدل ؾٓذا

 افذيـ افًِامء اصٓد وإٕام اجلامل وأصحٚب وافنجًٚن وافتجٚر وإمراء

ذم افداريـ,  صالح ـؾ شٌٔؾ ؾٚفًِؿ وظيّقه افٔف ودظقا افتقحٔد ظرؾقا

  وؿد أحًـ مـ ؿٚل: 

ًٚ  يٌْل افًِؿ  وافؼِف  افًز بٔقت هيدم واجلٓؾ.. هلٚ أشٚس ٓ بٔقت

 وؿٚل أخر: 

ٚل ... وٓ تُـ صدرا بٌر افُاملـ ًّ  ـ ظٚدٚ وارض بهّػ افْ

 ؾ٘ن تهّدرت بال آفٜ ... صّرت ذاك افّهدر صّػ افًّْٚل
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 طَمغًما زمفِ  اهلل ُيردِ  ََمـ »:وشِؿ ظِٔف افٌْل ؿٚلؿٔؾ ذفؽ ظـ مًٚويٜ و

فه  ـِ  دم ُيٖمٗمِّ ي  متٍؼ ظِٔف. « ايمدِّ

 ئنه أن اخلر هبًٌد وجؾ ظز اهلل إرادة ظالمٜ ؾٍل احلديٞ أن مـ

 ظذ وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل يًٌد حتك وجؾ ظز اهلل ديـ ذم يٍَٓف نأو فًِِؿ

, ؿٚل اهلل ظز ظِؿو بهرة ظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ بٚفٌْل ويتٖشك بهرة

ـِ  َأٞم٣م زَمِمغَمةٍ  فَمعم اهلل إلَِم  َأدفمق ؽَمٌٝمقم هـِذهِ  وُمؾ﴾ 922﴿ وجؾ:  ٌََٔمٛمل َوََم  اسمَّ

ـَ  َأٞم٣م َوَم٣م اهلل َوؽُمٌح٣منَ   . [126:يقشػ] ﴾ اظُممِمىمكمَ  َِم

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأن  افٌخٚري ظْد ظْف اهلل رِض ظثامنوظـ  

َٚمفُ  ايمُٗمرآنَ  سَمٔمٙمَّؿَ  ََمـ أهمَّمُٙم٘مؿ»ؿٚل:   ايمُٗمرآنَ  سمٔمٙمَّؿَ  ََمـ طمغُمىمؿ»  فٍظ وذم « وفمٙمَّ

َٚمف  .« وفمٙمَّ

 وأهِف ومًِّٔف .وهذا يدل ظذ ؾؤِٜ محِٜ افَرآن 

 ـنجرةؾٓق  ظّؾ بال افًِؿبخالف  مثّرة ـنجرة افًّؾ مع ؾٚفًِؿ

 َم٣م ََمَثَؾ »: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ظـ أيب مقشك و ثّر بال

ـَ  وصمؾَّ  فمزَّ  زمف اهلل زَمَٔمَثٛمِلَ   هَم٘م٣مَٞم٦ْم  أْرًو٣م، أص٣مَب  نَمْٝم٧ٍم  ىَمَٚمَثؾِ  وايْمِٔمْٙمِؿ، اَُلَدى َِم

٥ٌٌَم، ؿم٣مئَِٖم٥مٌ  َِمٛمْٜم٣م ٌََت٦ِم  اظم٣مءَ  وَمٌَِٙم٦ِم  ؿَمٝمِّ  َِمٛمْٜم٣م وىم٣منَ  ايمَ٘مثغَِم، وايْمُٔمُْم٤َم  ايمَ٘مألَ  همٟمْٞم

َ٘م٦ِم  أصم٣مِدُب  ًَ زُمقا ايمٛم٣َّمَس، هب٣م اهلل هَمٛمََٖمعَ  اظم٣مَء، أَْم  وَرفَمْقا، وؽَمَٗمْقا َِمٛمْٜم٣م هَممَمِ

ُؽ  ٓ وِمٝمٔم٣منٌ  هل إٞمَّم ُأطْمَرى، َِمٛمْٜم٣م ؿم٣مئَِٖم٥مً  وَأص٣مَب  ًِ
ْ  ىَمأَلً، سُمٛم٦ٌُِْم  وٓ َم٣مًء، َُت
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ـِ  دم هَمُٗمفَ  ََمـ ََمَثُؾ  هَمذيمَؽ   ََمـ وََمَثُؾ  وفَمٙمََّؿ، هَمَٔمٙمِؿَ  زمف، اهلل زَمَٔمَثٛمِلَ  زمم وَٞمَٖمَٔمفُ  اهللِ، ِدي

 ْ ْ  َرْأؽًم٣م، زمذيمَؽ  َيْرهَمعْ  ََل ٌَْؾ  وََل  متٍؼ ظِٔف . «زمفِ  ُأْرؽِمْٙم٦ُم  ايمذي اهللِ ُهَدى َيْٗم

 ظز اهلل ب٘ذن افزرع بف ـٚن وؿع وحٔٞ ٍٕع حؾ حٔٞ ـٚفٌٔٞ ؾٚفًٚل

 . وجؾ

 صٖن افًِؿ: ذم ويَقفقن ومْزفتف ؿدره جٓؾ مـ إٓ افًِؿ ذم يزهد ؾال

ًٚ  فب ـٍك   مـ مْف يتزأ أن ذمًٚ  بٚجلٓؾ وـٍك حيًْف, ٓ مـ يدظٔف أن ذؾ

 . ؾٔف هق

 مراث ذم افْٚس تًٚبؼ ذاؾ٘ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مراث وافًِؿ

, وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مراث ظذ ؾًٚبؼ افٔٓؿ ومـ وأمٓٚهتؿ آبٚئٓؿ

ـْ  »ؿٚل:  طؾًـ أيب افدرداء أن افٌْل   ؽَمَٙمَؽ  فمٙممً  همٝمف َيْمُٙم٤ُم  ؿمريٗم٣مً  ؽمَٙمَؽ  ََم

 رو٣مً  أصمٛمحَتٜم٣م يمَتَّمعُ  اظمالئ٘م٥مَ  وإنَّ  اجلٛم٥م، ؿُمُرِق  َمـ ؿمريٗم٣مً  زمف وصمّؾ  فمزّ  اهلل

مواِت  دم ََمـ يمفُ  يمٝمًتٕمِٖمرُ  ايمٔم٣مَل وإنَّ  ايمٔمٙمؿ، يمْم٣ميم٤ِم  ًَّ  إرضِ  دم وََمـ ايم

 ايمٌدرِ  يمٝمٙم٥مَ  ايمَٗمَٚمرِ  ىمٖمّمؾ ايمٔم٣مزمِدِ  فمعم ايمٔم٣مَلِ  همّمَؾ  وإن اظم٣مء، صمقف دم واْلٝمت٣منُ 

شُمقا َل إٞمٌٝم٣مءَ  وإن إٞمٌٝم٣مء، ورشم٥مُ  ايمٔمٙممءَ  وإنَّ  ايم٘مقاىم٤ِِم، ؽم٣مئر فمعم  ديٛم٣مراً  ُيقرِّ

شُمقا ِدْرُه٣ًم، وٓ أخرجف أبق داود  « واهمِرٍ  زمحظٍّ  أطَمَذ  أطَمَذه همٚمـ ايمِٔمْٙمَؿ، ورَّ

(1421) . 

 " وافديـ افدٕٔٚ إٔتًٚش افًِؿ وبٕٚتًٚش": اهلل رمحف افزهري وؿٚل
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 شٌٔؾ ؾٚشِؽ جقإٌف مجٔع مـ افديـ وأردت حِٓٚ مـ افدٕٔٚ أردت ذاؾ٘

 ظز اهلل مـ افًٌد ؿرب واػ فًٌِد اهلل حمٌٜ إػ يٗدي افذي افؼظل افًِؿ

 . وجؾ

 مْٓٚمـ ـتٛ, وـتٌقا مـ ـتٚبٚت  افًِؿ ؾؤِٜ ذم افًِامء أفػ وـؿ 

  ادنٓقر احلديٞ ذفؽ ؾٔف ذـرو "وؾوِف افًِؿ بٔٚن جٚمع"

 .«َمًٙمؿٍ  ىمؾِّ  فمعم همريّم٥مٌ  ايمٔمٙمؿِ  ؿمٙم٤ُم  »: طؿٚل افٌْل  ظـ إٔس 

 ؿَمِريًٗم٣م ؽَمَٙمَؽ  ََمـ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ظـ أيب هريرة و

َؾ  فِمْٙمًم، همٝمف َيْٙمَتِٚمُس   أخرجف مًِؿ . « اجَلٛم٥َّمِ  إلم ؿَمِريًٗم٣م زمف يمف اهلل ؽَمٜمَّ

 دخِف مـ افذي افقاشع حٛافال افىريؼ وهل افًِؿ ذم اجلْٜ ىريؼؾ

ْرَبَٚض , ؾًـ وجؾ ظز اهلل جْٜ واػ اهلل مروٚت إػ وصؾ وشُِف ًِ ـَ  اْف  ْب

 َٜ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  - اهلل َرُشقُل  َوَظَيَْٚ: ؿٚل َشِٚرَي َِ َِّؿَ  َظ ًٜ  - َوَش ْٝ  َمْقِظَي ٚ َذَرَؾ َٓ  ِمْْ

ُٔقُن, ًُ ْٝ  اْف َِ ٚ َوَوِج َٓ ُِقُب, ِمْْ َُ َْٚ اْف ِْ َُ ُٜ  َهِذهِ  إِنَّ  ,اهلل َرُشقَل  َيٚ: َؾ ٍع, دََْقِظَي  ُمَقدِّ

دُ  َؾاَم  َٓ ًْ َْْٔٚ؟ َت ٌَْٝمَّم٣مِء، فَمعَم  سَمَرىْمُتُ٘مؿْ  وَمْد  ": َؿَٚل  إَِف  َيِزيغُ  َٓ  ىَمٛمََٜم٣مِرَه٣م، يمَْٝمُٙمَٜم٣م ايْم

َّٓ  زَمْٔمِدي فَمٛمَْٜم٣م ـْ  َه٣ميمٌِؽ، إِ ى َِمٛمُْ٘مؿْ  َئِمش همَٚم غَمَ ًَ  زمَِم  هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىَمثغًِما، اطْمتاَِلهًم٣م هَم

ـْ  فَمَرهْمُتؿْ  َٙمَٖم٣مءِ  َوؽُمٛم٥َّمِ  ؽُمٛمَّتِل َِم ـَ  اخْلُ اؾِمِدي كَم، ايمرَّ قا اظمَْْٜمِديِّ  زم٣ِميمٛمََّقاصِمِذ، فَمَٙمْٝمَٜم٣م فَمّمه

ًٌْدا َوإِنْ  زم٣ِميمْم٣َّمفَم٥مِ  َوفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ٌَُِمٝم٣ًّم فَم َم  ، ضَم ـُ  هَم١مِٞمَّ َٚمؾِ  اظم٠ُْْمَِم َٞمِِػ، ىَم٣مجْلَ ْٕ  وِمٝمَد  ضَمْٝمُثَم  ا

 ( .21أخرجف ابـ مٚجف ) "اْٞمَٗم٣مدَ 
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 ظِؿ 8 وافًْٜ افُتٚب ظِؿ افذي ٕدل ظِٔف, وٕرصد إفٔف بٚفًِؿ وادراد

 مـ دٕٔقيٜ ظِقم وهْٚك ظِٔٓؿ اهلل روقان افُرام افًِػ ؾٓؿ ظذ افَرآن

 افتقحٔد يتًِؿ أن ذفؽ ؿٌؾ ظِٔف جيٛ إٔف إٓ حميقر ؾال اهلل أبٚح ؾٔام تًِّٓٚ

 ادتًغ هق هبٚ افًِؿ ؾ٘ن ظِٔف وجٛ ومٚ وافزـٚة واحلٟ وافهٔٚم وافهالة

 :وجؾ ظز اهلل ؿٚل طحتك يتًٌد اهلل ظز وجؾ هبٚ ظذ ضريَٜ رشقل اهلل 

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهلل َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يمََّٗمْد ﴿ ًَ طِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهلل َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِّـ ضَم ْٔ  ا

 [  01:إحزاب] ﴾ ىَمثغًِما اهلل َوَذىَمرَ 

 صٙمهقا» : وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل وظـ مٚفؽ بـ احلقيرث 

ؿٚل ؿٚل افٌْل  وظـ جٚبر  8أخرجف افٌخٚري « أصقمِّ  رأيُتٚمقن ىمم

 أخرجف مًِؿ . « َمٛم٣مؽِمَ٘م٘مؿ فمٛمِّل طمذوا» : ط

 بًِؿ يتًِؼ ومٚ وافًراؾٜ وافُٕٜٓٚ وافنًقذة افًحر ظِؿ افًِؿ وأشقأ 

ٌَُٔمقا﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل ـٍر افًِؿ ؾٓذا تٖثر ظِؿأي  8 افْجقم  سَمْتُٙمق ََم٣م َواسمَّ

َٝم٣مؿمكِمُ  َـّ  ؽُمَٙمْٝمَمنُ  ىَمَٖمرَ  َوََم٣م ؽُمَٙمْٝمَمنَ  َُمْٙمِؽ  فَمعَمَٰ  ايمُمَّ
َٝم٣مؿمكِمَ  َويَمـَٰ٘مِ  ُئَمٙمُِّٚمقنَ  ىَمَٖمُروا ايمُمَّ

ْحرَ  ايمٛم٣َّمَس  ًِّ ٣ٌَمزمَِؾ  اظمََْٙمَ٘مكْمِ  فَمعَم  ُأٞمِزَل  َوََم٣م ايم َمنِ  َوََم٣م َوََم٣مُروَت  َه٣مُروَت  زمِ ـْ  ُئَمٙمِّ  َِم

َٓ  ضَمتَّكَٰ  َأضَمدٍ  َم  َيُٗمق ـُ  إِٞمَّ  [120:افٌَرة]﴾ سَمْ٘مُٖمرْ  هَماَل  همِْتٛم٥َمٌ  َٞمْح

 افٍُر مـ يًتزف وتًِّٔ افًحر تًِؿ أن ظذ واوٌ   سيٌ   دفٌٔؾ  وهذا

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚلؾًـ ابـ ظٌٚس  ادِٜ مـ ادخرج إـز
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ـِ  »:وشِؿ ٌََس  ََم ـَ  ؾُمٔم٥ٌمً  اومت ٌََس  ايمٛمهُجقمِ  َِم ٥ٌَمً  اومَت ـَ  ؾُمٔم ْحرِ  َِم ًِّ  « زادَ  َم٣م زادَ  ايم

 ( .1504أخرجف ابـ مٚجف )

 إرؤٜ إحقال ظذ تٖثرٌ  هلٚ افٍُِٜٔ افتٌرات أن يزظؿ ادْجؿ نٕ

وظـ جٚبر  وافًراؾٜ افُٕٜٓٚ مًرؾٜ ذم جٚد أبٚ حروف اشتخدمقا وربام

اهًم٣م أو ىم٣مهٛم٣ًم أسمك ـَمَ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل  وَمف فمرَّ  همَِمدَّ

دٍ  فمعم أٞمِزَل  زمم ىمٖمرَ  همٗمد يٗمقُل  زمم ـام  افٌزار أخرجف « وؽمٙمَّؿَ  فمٙمٝمفِ  اهلل صعمَّ  حمٚمَّ

مـ ضريؼ  هريرة أيب ظـ أمحد ظْد وهق جٚبر ظـ ذم ـنػ إشتٚر

 .أيب ُتٔؿ اهلجّل ول يًّع مـ أيب هريرة 

 :(0: ص) اخلِػ ظِؿ ظذ افًِػ ظِؿ ؾوؾ ذم بٔٚن ؿٚل ابـ رجٛ

 ؾمٔم٥ٌم اومتٌس وَمـ" ادرؾقع احلديٞ ورد وؾٔف حمرم بٚضؾ افتٖثر ظِؿ ن٘ؾ

 ابـ حديٞ مـ داود أبق خرجف . "ايمًحر َمـ ؾمٔم٥ٌم اومتٌس همٗمد ايمٛمجقم َمـ

 وايمْمغَِمة ايمٔمٝم٣مهم٥م" مرؾقظًٚ  ؿٌٔهٜ حديٞ مـ أيوًٚ  وخرج مرؾقظٚ ظٌٚس

 .إرض ذم اخلط وافىرق: افىر زجر وافًٔٚؾٜ  "اجل٦ٌم َمـ وايمْمرق

 افْجقم إػ ـٚفتَرب بَّتوٚه وافًّؾ. حمرم بٚضؾ افْجقم تٖثر ؾًِؿ

 إفٔف حيتٚج مٚ مْف تًِؿ ؾ٘ذا افتًٔر ظِؿ وأمٚ ـٍر هلٚ افَرابغ وتَريٛ

 ؾال ظِٔف زاد ومٚ اجلّٓقر ظْد جٚئزاً  ـٚن وافىرق افٌَِٜ ومًرؾٜ فإلهتداء

 إشٚءة إػ ؾٔف افتدؿٔؼ أدى وربام. مْف أهؿ هق ظام ينٌؾ وهق إفٔف حٚجٜ
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 هذا أهؾ مـ ـثراً  ذفؽ وؿع ـام أمهٚرهؿ ذم ادًِّغ بّحٚريٛ افيـ

ًٚ  ؿديامً  افًِؿ  ذم وافتٚبًغ افهحٚبٜ خىٖ اظتَٚد إػ يٍيض وذفؽ وحديث

 .بٚضؾ وهق إمهٚر مـ ـثر ذم صالهتؿ

 ادؼق بغ مٚ ورد إٕام وؿٚل بٚجلدي آشتدٓل أمحد إمٚم إُٔر وؿد

 ابـ إُٔر وؿد. افْجقم مـ وٕحقه اجلدي اظتٌٚر يرد ل يًْل: ؿٌِٜ وادٌرب

 وإُٔر وؽره مٚفؽ ذفؽ وإُٔر تدور افٍِؽ أن ؿقفف ـًٛ ظذ مًًقد

 يُقن وؿد. افٌِدان ذم َيتِػ افزوال أن ؿقهلؿ ادْجّغ ظذ أمحد اإلمٚم

 أهِف ـٚن وإن هذا ذم تتُِؿ ل افرشؾ ٕن فذفؽ بًوٓؿ إُٕٚر أو إُٕٚرهؿ

  اهـ .ظريض ؾًٚد إػ أدى ربام بف آصتٌٚل ـٚن وإن بف يَىًقن

 , وؿد أحًـ مـ ؿٚل: ادّدوح افًِؿ هق وافًْٜ افُتٚب ؾًِؿ 

 . ؾٔف خِػ فٔس افهحٚبٜ ؿٚل***  رشــقفـف ؿــٚل اهلل ؿٚل افـًــِـؿ

 تًِؿ ظِْٔٚ جيٛ إف اهلل رمحؽ اظِؿ ادجدد فإلمٚم افثالثٜ إصقل وذم

 :مًٚئؾ اربع

 اإلشالمل افديـ ومًرف ٌٕٔف ومًرؾٜ اهلل مًرؾٜ وهق: افًِؿ: إوػ 

 .بٕٚدفٜ

ٍٜ  ذم افًِؿ وجد ذا٘ؾ   ؾًدت إمٜ مـ افًِؿ رؾع واذا صِحٝ أم

ومراد  اهلل بّراد افْٚس أظِؿ ٕهنؿ افهحٚبٜ إمٜ هذه خر ـٚن وفذفؽ
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 إػ وبٚدروا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل مـ افًِؿ تَِقا طرشقفف 

  مرواأ ؾامتٌٌِٔف  بف افًّؾ
ٍ
ًٚ  ظِّقا ومٚ تٍْٔذه إػ وبٚدروا إٓ بقء  إٓ صٔئ

ٌَّٚؿغ مـ وـٕٚقا  مـ افًِؿ خذواأ افذيـ افتٚبًقن تالهؿ ثؿ بف افًّؾ إػ افً

ؿٚل  وهُذا تٚبًقهؿ تالهؿ ثؿ افهحٔ  ادًتَد واخذوا افُرام افهحٚبٜ

 ِمـ ويًٚمع َمٛم٘مؿ ويًٚمع سمًٚمٔمقن: ظـ ابـ ظٌٚس  طرشقل اهلل 

 (.1427أخرجف أبق داود ) َمٛم٘مؿ ؽمٚمع

َِؿ َظِِؿَ  دـ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚ وؿد  َ  »وَظ  ؽَمِٚمعَ  اَمَرأً  اهللُ َٞميَّ

اه٣م،  همقفم٣مه٣م ََمٗم٣ميمتل ٌَٙمَّغٍ  هَمُربَّ ،  ؽَمِٚمَٔمٜم٣م ىمم همٟمدَّ أخرجف  شؽم٣مَمعٍ  َمـ َأْوفَمك َُم

 .أبق داود ظـ زيد بـ ثٚبٝ 

 افدٕٔٚ ذم افقجف فْوٚرة صٚمِٜ افدظقة وهذه افقجف بْوٚرة فف دظٚ

ةٌ  َيْقََمئِذٍ  ُوصُمقهٌ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وإخرة ٣م إلَِم *  َٞم٣مِْضَ َ  ﴾ َٞم٣مـمَِرةٌ  َرهبِّ

 [ 01-00: افَٔٚمٜ]

 وافًّؾ افًِؿ مهدره افذي اهلل وجف إػ ٕيرهٚ بًٌٛ ومجِٝ ٕيت

 افزمـ شّل وهلذا افٌالء شٌٔؾ افؼ شٌٔؾ افنٗم شٌٔؾ ؾٓق اجلٓؾ وأمٚ

 اجلٓؾ ؾٔٓؿ ـثر حٔٞ بٚجلٚهِٜٔ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٌؾ افذي

 ـؾ ؾٔٓؿ ووؿع وطِّقا وهؿقا واؽتهٌقا وزٕقا وؿتِقا اهلل ؽر ؾًٌدوا

ـْ , ؾبالء َٜ  ُأمِّ  ًَ َّ َِ ِلِّ  َزْوِج  َش ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ْٝ  َوَش وذـرت  -...  :َؿَٚف
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رُ أن  ٍَ ًْ ـُ  َج ٍٛ  َأيِب  ْب ٣َم: -ؿٚل فِْجٚر   َضٚفِ  صَم٣مِهٙمِٝم٥َّمٍ  َأْهَؾ  وَمْقًَم٣م ىُمٛم٣َّم اظمَْٙمُِؽ، َأَيه

ٌُُد  َْصٛم٣َمَم، َٞمْٔم ْٕ َْرضَم٣مَم، َوَٞمْٗمَْمعُ  ايْمَٖمَقاضِمَش، َوَٞمْٟميِت  اظمَْْٝمَت٥َم، َوَٞمْٟمىُمُؾ  ا ْٕ  َوُٞمِِسءُ  ا

َقارَ  ِٔمٝمَػ  َِمٛم٣َّم ايْمَٗمِقيه  َيْٟمىُمُؾ  اجْلِ ًٓ  إيَِمْٝمٛم٣َم اهللُ زَمَٔم٧َم  ضَمتَّك. َذيمَِؽ  فَمعَم  هَمُ٘مٛم٣َّم ايمّمَّ  َرؽُمق

ٌَفُ  َٞمْٔمِرُف  َِمٛم٣َّم ًَ َدهُ  سَمَٔم٣ملَم  اهللِ  إلَِم : هَمَدفَم٣مَٞم٣م " َوفَمَٖم٣مهَمُف، َوَأََم٣مَٞمَتفُ  َوِصْدوَمفُ  َٞم  يمِٛمَُقضمِّ

ٌَُدهُ  ٌُُد  ىُمٛم٣َّم ََم٣م َوَٞمْخَٙمعَ  َوَٞمْٔم ـُ  َٞمْٔم ـْ  َوآزَم٣مُؤَٞم٣م َٞمْح ـَ  ُدوٞمِفِ  َِم َج٣مَرةِ  َِم َْوشَم٣مِن، اْْلِ ْٕ  َوا

ِدي٧ِم، زمِِِمْدِق  َوَأََمرَ  َََم٣مَٞم٥ِم، َوَأَداءِ  اْْلَ ْٕ ضِمِؿ، َوِصَٙم٥مِ  ا ـِ  ايمرَّ ًْ َقاِر، َوضُم  َوايْمَ٘مػِّ  اجْلِ

ـِ  ََم٣مءِ  اظمََْح٣مِرمِ  فَم ـْ  َوَْن٣َمَٞم٣م. َوايمدِّ وِر، َووَمْقلِ  ايْمَٖمَقاضِمِش،: فَم  ايْمَٝمتِٝمِؿ، ََم٣ملِ  َوَأىْمؾِ  ايمزه

ٌَُد  َأنْ  َوَأََمَرَٞم٣م. اظْمُْحَِمٛم٥َمِ  َووَمْذِف  كُ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهللَ َٞمْٔم اَلةِ  َوَأََمَرَٞم٣م ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  ُٞممْمِ  زم٣ِميمِمَّ

ىَم٣مةِ  َٝم٣ممِ  َوايمزَّ دَ : وَم٣مَل . " َوايمِمِّ ؽْماَلمِ  ُأَُمقرَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٔمدَّ وْمٛم٣َمهُ  اإْلِ  زمِِف، َوآََمٛم٣َّم هَمَِمدَّ

ٌَْٔمٛم٣َمهُ  ٌَْدَٞم٣م زمِفِ  صَم٣مءَ  ََم٣م فَمعَم  َواسمَّ كْ  هَمَٙمؿْ  َوضْمَدهُ  اهللَ  هَمَٔم َْمٛم٣َم ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  ُٞممْمِ مَ  ََم٣م َوضَمرَّ  ضَمرَّ

 .( 00276أخرجف أمحد ) «يَمٛم٣َم... َأضَمؾَّ  ََم٣م َوَأضْمَٙمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمٛم٣َم،

 طٓر افًِؿ ارتٍع ؾ٘ذا افًِامءافًِؿ و ؾٔٓٚ وجد مٚ بخر إمٜ تزال وٓ

 صذ افٌْل ؿٚل افهحٔحغ ذم ظْٓام اهلل رِض ظّرو بـ ظٌداهلل ؾًـ اجلٓؾ

ـَ  َيٛمَْتِزفُمفُ  اْٞمتَِزافًم٣م ايمِٔمْٙمؿَ  َيْٗمٌُِض  ٓ اهلل إنَّ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل ٣ٌَمِد، َِم ـْ  ايمِٔم  ويَم٘مِ

ٌْضِ  ايمِٔمْٙمؿَ  َيْٗمٌُِض  ْ  إَذا ضمتَّك ايمُٔمَٙمَمِء، زمَٗم ٌِْؼ  ََل َذ  فَم٣مظم٣ًِم ُي َ ، ُرُؤوؽًم٣م ايمٛم٣َّمُس  اختَّ ًٓ ٣م  صُمٜمَّ

ئُِٙمقا ًُ  متٍؼ ظِٔف . . «وَأَوٙمهقا هَمَّمٙمهقا فِمْٙمٍؿ، زمٕمغمِ  همٟمهْمَتْقا هَم
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 إػ ؾٖٕيروا يًٖفقا أن ٓبد افْٚس نٕ ؽرهؿ وأوِقا ًٍٕٓؿأ ذم وِقا

 وحرمقا احلرام أحِقا وربام ودب هٛ مـ يًٖل مـ دمد إفٔف ومٚ افقاتًٚب

 وجد افًٚل إػ افًٗال وجف ؾ٘ذا شٗال مـ ؾالبد جِٓٓؿ بًٌٛ احلالل

 . اؾًد اجلٚهؾ إػ وجف ذاإو افًِؿ

: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل ظـ ظّرو بـ افًٚص و

ٌٜ  افَوٚةُ   "ايمٛم٣َّمرِ  دم همٜمق صمٜمؾٍ  فمعم يمٙمٛم٣مسِ  وم٢م ورصمٌؾ  " مْٓؿ وذـر ثالث

 أخرجف مًِؿ .

 وافًٔٚذ افْٚر أهؾ مـ ؾٓق فب ؾتكوأ 8 بٚجلٓؾ ؿٙاشتحؼ افْٚر حٔٞ 

 ومٌؾ أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل طمػمأؿٚل: ظـ أيب مقشك و بٚهلل

٦ٌَُم  رواي٥م ودم اجَلْٜمُؾ  همٝمٜم٣م َوَيْٓمَٜمرَ  ايْمِٔمْٙمُؿ، همٝمٜم٣م ُيْرهَمعَ  أي٣مم ايم٣ًمفم٥م ْٜمُؾ  همٝمٜم٣م َوَيْث  اجْلَ

ْٜمُؾ  همِٝمَٜم٣م َيٛمِْزُل  و رواي٥م ودم  . متٍؼ ظِٔف  اجْلَ

 ـثرة مع افْٚس أوشٚط ذم اجلٓؾ طٓقر مـ إيٚم هذه ًٕٚين وٕحـ

 ؿِقب ذم بٖضْٚبف ضب ؿد اجلٓؾ أن إٓ افُتٛ وـثرة واجلٚمًٚت اددارس

 ظِؿ تَِقا ؾربام وجٓٓٚ ؽر مـ افدراشٜ خذواأ هنؿٕ افْٚس مـ ـثرٍ 

 ذم زهدوا ذفؽ ؾًْد ادَْقٓت وترـقا بٚدًَقٓت يًّك مٚ ظِؿ افُالم

وؿد  وافًْٜ افُتٚب مـ يًٌد افذي افًِؿ ظذ وأؿٌِقا وافًْٜ افُتٚب ظِؿ

 :افنٚؾًل ؿٚل حتك افُالم ظِؿ يٌٌوقن ظِٔٓؿ اهلل روقان افًِػ ـٚن
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 ويىٚف اإلبؾ ظذ وحيِّقا بٚجلريد ُييبقا أن افُالم أهؾ ذم حُّل 

 وافًْٜ افُتٚب ترك مـ جزاء هذا: ظِٔٓؿ وُيْٚدى وافٌَٚئؾ افًنٚئر ذم هبؿ

  . افُالم ظذ وأؿٌؾ

 ايمث٣ميم٧م سم٘مـ وٓ َمتٔمٙممً  أو فم٣مظم٣مً  ىمـ خِػ ظـ شًٍِٚ  ادَْقفٜ وافْهٔحٜ

  اجلٚهؾ وهق همتٜمٙمؽ

ىمـ فم٣مظم٣م أو َمتٔمٙمم، أو حم٣ٌم أو َمتٌٔم٣م، وٓ سم٘مـ »أن أبٚ افدرداء, ؿٚل: ويذـر 

 "ؿِٝ فِحًـ: ومٚ اخلٚمس؟ ؿٚل: ادٌتدع ؿٚل: ش اخل٣مَمس همتٜمٙمؽ

 :جٓالن اجلٓؾثؿ إن  

 مذمقم وـالمهٚ بٚفًِؿ افًّؾ خمٚفٍٜ وهق افىٔش وجٓؾ ٚفًِؿب جٓؾ 

 اجلٓؾ صٚحٛ وأمٚ بًٔط جِٓف افذي ٓشٔام ُيًِؿ ؿد بٚفًِؿ اجلٚهؾ أن إٓ

 أن ؿؾ ؾٓذا ادْحرؾٜ وإؾُٚر واحلزبٔٚت واخلراؾٚت افٌدع ـٖهؾ ادرـٛ

 .ادرـٛ اجلٓؾ بهٚحٛ ويًّك يتًِؿ

 :ؾٔٓؿ ؿٔؾ ؿدو 

 أرـٛ ـْٝ افدهر إٔهػ فق **يقمٚ احلُٔؿ محٚر ؿٚل

 مرـٛ جٚهؾ وصٚحٌل** بًٔط جٚهؾ ْٕٕل

 هذاأو  ؾًٔتجٔٛ حالل هذا فف تَقل أن يقصؽ افًٌٔط اجلٓؾ هٚحٛؾ

 أصحٚب مـ وهق افًِؿ أهؾ مـ إٔف ييـ افذي وأمٚ ؾًٔتجٔٛ حرام
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 وافنًقذة وافؼك افؼ إػ افْٚس جيرون ٕهنؿ 8 افٌالء هق ؾٓذا اجلٓؾ

 افْٚس ظْد يقصٍقن مـ إهنؿ وافنًقذة افًحر يتًٚضك مـ وإٔيروا

ظْدهؿ  دمد افٔٓؿ ومـ افتهقف وظِامء افنًٜٔ ـًِامء افًِامءو بٚفٍَٓٚء

 مـ ذفؽ وٕحق  "افًِٔامين مْدل " و "ادًٚرف صّس" ـتٛ افًحر ــ

 . افُتٛ

 افٌَقر زيٚرة أمٚ ودظٚئٓٚ افٌَقر تًئؿمـ  افؼك إػ افْٚس يدظقن بؾ

 افؼـٜٔ افزيٚرات إػ يدظقهنؿ فُْٓؿ مؼوظٜ ؾٓل ظِٔٓؿ فًِالم

 . وافتْديد افؼك هق بٚهلل وافًٔٚذ مع إٔف افتقحٔد هق هذا أن وَيزوهنؿ

 افُتٚب مـ مهٚدره مـ يتَِٚه نوأ افًِؿ ظذ حيرص أن فإلًٕٚن بد ؾال 

 ذم ؾٓق افًٚل ظِٔؽ اؽِظ نوإ حتك افهٚف  افًِػ ؾٓؿ ظذ وافًْٜ

 . وافدٕٔقيٜ افدئْٜ مهِحتؽ وذم افؼظٜٔ مهِحتؽ

 :ـام ذم افًقاصؿ  اهلل رمحف افقزير ابـ ؿٚل

 ومـ وايٚك واإلبالس, اإلبًٚل يْذر بّـ ظِٔؽ: احلُّٜ ٕقابغ وذم

 اهـ .َتٚس َوٓ َبَٚس  ٓ: يَقُل 

 اهلل حرج, ٓ اؾًؾ, حالل, ًٕؿ: فؽ يَقل مًٖفٜ ذم أتٔتف ـِام إٔؽ يًْل 

 .ذفؽ وٕحق.. رحٔؿ ؽٍقر
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 أو ذيط بًامع وفق افٔف ادٗديٜ افًٌؾ وشِقك افًِؿ, تًِؿ ذم اهلل ؾٚهلل

 واجلامظٜ افًْٜ أهؾ افتل يْؼهٚ افًِؿ ٛـت ؿراءة أو حمٚضة أو خىٌٜ

 بف اهلل َِٕك افذي ؾٓذا ؽرمهٚ مـ ٓ وافًْٜ افَرآن مـ ادٖخقذ افًِؿ

 وأخرة افدٕٔٚ ذم بف ْٕتٍع افذيو

 يمِِم٣مضم٤ِم  ُيَٗم٣مُل  »: طؿٚل ؿٚل افٌْل  ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو 

ْؾ  َواْرسَمِؼ  اوْمرأْ : ايْمُٗمَرآنِ  ُؾ  ىُمٛم٦َْم  ىَمم َوَرسمِّ ْٞمَٝم٣م، دم سُمَرسمِّ  آي٥مٍ  آطِمرِ  فِمٛمْد َمٛمِْزيَمَتَؽ  هَم١منَّ  ايمده

 خرجف أبق داود .أ « سَمْٗمَرُؤَه٣م

 افَٔٚمٜ يقم افًِامء يًٌؼ مًٚذ أن ظْف اهلل رِض مًٚذ ؾؤِٜ ذم وذـر

 افًٚمِغ افراشخغ افًِامء مـ ـٚن ٕفأ وافًٌٛ حجر برمٜٔ أي برتقة

, وؿد افًِؿ مـ ظْدك مٚ بَدر وأخرة افدٕٔٚ ذم ؾَّٔتؽ افًِؿ إػ افداظغ

 أحًـ مـ ؿٚل: 

 ؿؾأ أو مْف اإلًٕٚن ـثرأ **حيًْف مٚ اإلًٕٚن ؿّٜٔ

 ٓ فِمْٙمؿٍ  َِمـ زمَؽ  َأفُمقذُ  إنِّ  ؿَّ ايمٙمٜم» :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ دظٚء مـ وـٚن

 .ظـ زيد بـ إرؿؿ  (0500)أخرجف مًِؿ  «َيٛمَْٖمعُ 

 [112: ضف] {فِمْٙمًم  ِزْدِن  َربِّ  َووُمْؾ }وؿد أمره اهلل ظز وجؾ أن يَقل: 

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1دالحسو طةالغب :والعشرون الخامس مجلسال

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 . ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد فف ذيؽ ٓ وحده

 :بًد أمٚ

 أمٚ مذمقم وإخر ممدوٌح  حدمهٚأ خَِغ ظـذم هذا ادجِس  ٕتُِؿو

 . احلًد ؾٓق ادذمقم وأمٚ افٌٌىٜ ؾٓق ادّدوح

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام رمضان من الثالثين في المجلس هذا كان 
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 بف يْتٍع ممٚ ادًِؿ ـٚخٔف فف يُقن أن ادًِؿ كّْيت أن افٌٌىٜوٚبط و 

 . ؾٔف حميقر ٓ ممٚ دٕٔٚه أو ديْف مرأ ظذ

أو ظدم زيٚدة اخلر فٌِر مـ  افٌر ظـ افًّْٜ زوال ُتْل هق احلًد بْٔام 

 .ادًِّغ 

 أن ادًِؿ ظذ ٚفقاجٛؾ مذمقم مًهٜٔ, وهق واحلًد ذظٜٔ وافٌٌىٜ

ؿٚل  ظْف اهلل رِض ٕسأ حديٞ ٍلؾ حٚل خر ظذ ادًِؿ أخٔف مع يُقن

ـُ  َٓ  »:طؿٚل افٌْل  فِ  ُُي٤ِمه  َم٣م ٕطِمٝمفِ  ُُي٤ِمَّ  ضمتَّك أضَمُدىُمْؿ، ُي٠ْمَِم ًِ  دم زاد«  يمِٛمَْٖم

 متٍؼ ظِٔف .  «اخلغم َمـ» رواي٥م

 َأنْ  َأضَم٤مَّ  ََمـ »:ظْٓام اهلل رِض افًٚص بـ ظّرو بـ ظٌداهلل حديٞ وذم

ـِ  ُيَزضْمَزَح  ـُ  َوهق ََمٛمِٝمَُّتفُ  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اجَلٛم٥ََّم، َوُيْدطَمَؾ  ايمٛم٣َّمِر، فَم  أطِمِر، َوايْمَٝمقمِ  ٣مهللزم ُي٠ْمَِم

 أخرجف مًِؿ . « إيَمْٝمفِ  ُي٠ْمسَمك َأنْ  ُُي٤ِمه  ايمذي ايمٛم٣َّمسِ  إلم َويْمَٝمْٟمِت 

 ؾٔتْٚؾًقن افٌٌىٜ مٔدان يتٌٚرون ظِٔٓؿ اهلل روقان افًِػ ـٚن وؿد

 ؾًِف بام يَقم أن اشتىٚع فق احدهؿ ويتّْك ذظف ويالزمقن اهلل ضٚظٜ ظذ

ٌٛ  هق بؾ ؾٔف حميقر ٓ ؾٓذا ادًتَّٔغ مـ ؾالن ﴿ , ؿٚل تًٚػ: ؾٔف مرؽ

اِت  هَم٣مؽْمَتٌُِٗمقا غْمَ  هَمْٙمَٝمَتٛم٣َمهَمسِ  َذيمَِؽ  َودِم ﴿ وؿٚل تًٚػ:  8[ 126:افٌَرة] ﴾ اخْلَ

قنَ  ًُ
 [ 04:ادىٍٍغ]﴾ اظمَُْتٛم٣َمهمِ
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َد  ٓ:» ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد و ًَ َّٓ  ضَم  اهلل آسم٣مهُ  َرصُمٌؾ : اشْمٛمََتكْمِ  دم إ

ْٝمِؾ، آٞم٣مءَ  زمف َيُٗمقمُ  هَمٜمق ايمُٗمْرآنَ   هَمٜمق اِْلْ٘مَٚم٥مَ  اهلل آسم٣مهُ  وَرصُمٌؾ  ايمٛمَّٜم٣مِر، وآٞم٣مءَ  ايمٙمَّ

ُٚمَٜم٣م هَب٣م َيْٗمِِض   متٍؼ ظِٔف .«  وُئَمٙمِّ

َد  ٓ ": وظـ ابـ ظّر  ًَ َّٓ  ضَم ، اهلل آسم٣مهُ  َرصُمٌؾ : اشْمٛمََتكْمِ  دم إ ًٓ  َم٣م

َْمفُ  ٙمَّ ًَ ، دم َهَٙمَ٘متِفِ  فمعَم  هَم  "وُئَمٙمُِّٚمٜم٣م هب٣م َيْٗمِِض  هَمٜمق ضِمْ٘مَٚم٥مً  اهلل آسم٣مهُ  وآطَمرُ  اَْلؼِّ

 .متٍؼ ظِٔف 

ـِ  وظـ أيب هريرة  ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ َّٕفُ  َوَش َد  َٓ  ": َؿَٚل  َأ ًَ  ضَم

 َّٓ ْٝمؾِ  آَٞم٣مءَ  َيْتُٙمقهُ  هَمُٜمقَ  ايْمُٗمْرآَن، اهللُ َأفْمَْم٣مهُ  َرصُمٌؾ : اشْمٛمََتكْمِ  دِم  إِ ِٚمَٔمفُ  ، َوايمٛمََّٜم٣مرِ  ايمٙمَّ ًَ  هَم

 همِٝمفِ  َئْمَٚمُؾ  ََم٣م َِمْثَؾ  همِٝمفِ  هَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  َهَذا، ُأويِتَ  ََم٣م َِمْثَؾ  ُأوسمِٝم٦ُم  يَمْٝمَتٛمِل َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َرصُمٌؾ،

ًٓ  اهللُ  آسَم٣مهُ  َوَرصُمٌؾ  َهَذا، ، دِم  َُيْٙمُِ٘مفُ  هَمُٜمقَ  ََم٣م ؼِّ  ُأوسمِٝم٦ُم  يَمْٝمَتٛمِل َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  اْْلَ

أخرجف أمحد  " َهَذا همِٝمفِ  َئْمَٚمُؾ  ََم٣م َِمْثَؾ  همِٝمفِ  هَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  َهَذا، ُأويِتَ  ََم٣م َِمْثَؾ 

(12012. ) 

 تُقن أن يٌٌْل افتل افٌٌىٜ ذم هذه إحٚديٞ ومٚ ذم بٚهبٚ بٚحلًد ٚدرادؾ

 وتَقم تَرأه أو حتٍيف أن افَرآن 8 وافًْٜ افَرآنافتْٚؾس ذم  ذم ادًِّغ بغ

 . هنٚرك و وفِٔؽ ومًٚءك صٌحؽ ذم ؿٔٚم خر ظذ بف
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َد  ٓ »وذم ؿقفف:  ًَ َّٓ  ضَم ًٓ  اهلل آسم٣مهُ  َرصُمٌؾ : اشْمٛمََتكْمِ  دم إ  همّم٥م أو ذه٤ٍم  َمـ«  َم٣م

َْمفُ »  ذيمؽ نمغم أو رومٝمؼ أو ارض أو نمٛمؿ أو ٙمَّ ًَ  يٍْؼ « اَْلؼِّ  دم َهَٙمَ٘متِفِ  فمعَم  هَم

ًٚ دـ هذا حٚفف  اهلل ضٚظٜ ذم وهُذا وهُذا هُذا مْف  .مـ أوجف اخلر, ؾْٓٔئ

 رِض هريرة أيب حديٞ وذم اهلل إػ ترؾًف افٍَْٚت هذه نٕ يٌٌط ٓذاؾ 

 َمثؾ رم أن يمق :مـ ؿقفف احلديثغ هذيـ ذم مجؾأُ  دٚ بٔٚن افذي تَدم ظْف اهلل

 .  ىمم فمٚمؾ همالن يمٔمٚمٙم٦م همالن

 أخٔف مثؾ يُقن وأن اخلر ؾًؾ يتّْك اإلًٕٚن أن وهق حًـ مًْك ؾٓذا

 وافتَقى افز ظذ وافتًٚون إخالق ومُٚرم اهلل ظٌٚدة إػ يدظق ؾٓذاف ؾٔ

 وجؾ ظز اهلل مـ يَربؽ خٍِؼ  ؾٖي افرذائؾ مـ وحيذر افٍوٚئؾ إػ ويدظق

ؾِؽ أن تٌٌط  ممدوح خٌِؼ  ؾٓذا وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل فًٌٚد ٍٕعٌ  ؾٔف ويُقن

 . أخٚك ؾٔف 

 :أيب ـٌنٜ إٕامري حديٞ وذم

َم )   ْٞمَٝم٣م إِٞمَّ َْرزَمَٔم٥مِ  ايمده ٌْدٍ : َٞمَٖمرٍ  ِٕ ًٓ  اهلل َرَزوَمفُ  فَم ُف، همِٝمفِ  َيتَِّٗمل هَمُٜمقَ  َوفِمْٙمًم  ََم٣م  َرزمَّ

ُف، همِٝمفِ  َوَيِِمُؾ  ٣م، همِٝمفِ  اهلل َوَئْمَٙمؿُ  َرَِحَ ٌْدٍ  اظمَٛم٣َمِزِل، زمَِٟمهْمَّمؾِ  هَمَٜمَذا ضَمٗمًّ  اهلل َرَزوَمفُ  َوفَم

ْ  فِمْٙمًم  ًٓ  َيْرُزوْمفُ  َوََل ًٓ  رِم  َأنَّ  يَمقْ : َيُٗمقُل  ايمٛمِّٝم٥َّمِ  َص٣مِدُق  هَمُٜمقَ  ََم٣م  هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  ََم٣م

٣م زمِٛمِٝمَّتِفِ  هَمُٜمقَ  ٌْدٍ  ؽَمَقاٌء، هَمَٟمصْمُرُُهَ ًٓ  اهلل َرَزوَمفُ  َوفَم ْ  ََم٣م ٌِطُ  هَمُٜمقَ  فِمْٙمًم، َيْرُزوْمفُ  َوََل  دِم  َُيْ

ُف، همِٝمفِ  َيتَِّٗمل َٓ  فِمْٙمؿٍ  زمَِٕمغْمِ  ََم٣ميمِفِ  َٓ  َرزمَّ ُف، همِٝمفِ  َيِِمُؾ  َو َٓ  َرَِحَ ٣م، همِٝمفِ  اهلل َئْمَٙمؿُ  َو  ضَمٗمًّ



 

 

 

 المجلس الخامس والعشرون: الغبطة والحسد

 

[239] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

٧ٌَِم  هَمَٜمَذا ٌْدٍ  اظمَٛم٣َمِزِل، زمَِٟمطْم ْ  َوفَم ًٓ  اهلل َيْرُزوْمفُ  ََل َٓ  ََم٣م ًٓ  رِم  َأنَّ  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  فِمْٙمًم  َو  ََم٣م

٣م زمِٛمِٝمَّتِفِ  هَمُٜمقَ  هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  همِٝمفِ  يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم   . أخرجف افسمذي ( ؽَمَقاءٌ  هَمِقْزُرُُهَ

 وجؾ ظز اهلل مروٚة إػ ادقصِٜ افًئّٜ افُريّٜ إخالق بّالزمٜ 

 ظذ آظساض مـ ؾٍٔٓٚ احلًد صٓرهٚأ ومـ افذمّٜٔ وإخالق وإيٚك

 مـ وؾٔٓٚ افُٚؾريـ منٚهبٜ مـ وؾٔٓٚ فًِِّّغ بٌض مـ وؾٔٓٚ اهلل ؿدر

 ؿّ يهٌٔف اهلَ  8 هلٚ يرثك حٚفٜ ذم ؿٌِف احلٚشد ٕن ظِٔؿ بف اهلل مٚ افهدور ؤؼ

ذم  ادخرج وأ اددخؾ ذمو ادىًؿو ادٌِس ذم ظِٔف وشع ؿد صٚحٌف رأى إن

ًٚ  ؾًٔٔش وٕحقه ؾؤؼ صدره ادرـٛ ًٚ  ـئٌٔ  افذي احلَد مْف تقفد وربام حزيْ

 :افَِقب مـ يزول ٓ ؿد

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

َِف بهٚحٌف بدأ **أظَدَفف مٚ احلًد َدرُّ  هلل َت ََ  !ؾ

ؾ٘ن ذفؽ هيد ؿقاه, وؿد أحًـ  احلٚشد أذيٜ ظذ افهز مـ احًـ وٓ

 مـ ؿٚل:

 ؿٚتِف صزك ؾ٘ن **احلًقد ـٔد ظذ اصز

 .تٖـِف مٚ دمد ل إن** ًٍٕٓٚ تٖـؾ ؾٚفْٚر

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 ؾٍٔٓام افذل واتًٚب اجلًددمٕٚٛ احلرص ودع ظْؽ احلًد**
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 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ظذ وافٍُٚر وافْهٚرى افٔٓقد حَد إػ وإٔير

٣م﴿  :, ؿٚل اهلل ظز وجؾ خمزًا ظـ حٚهلؿفف ادتًٌغ وظذ وشِؿ ـَ  َيَقده  َمَّ  ايمَِّذي

ـْ  ىَمَٖمُروا َٓ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهؾِ  َِم ىمكِمَ  َو َل  َأن اظمُْمْمِ ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿ ُيٛمَزَّ ـ طَمغْمٍ  َمِّ ُ٘مؿْ  َمِّ زمِّ  اهللوَ  رَّ

تِفِ  َُيَْتصه   [ 123:افٌَرة]﴾ ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٖمّْمؾِ  ُذو اهللوَ  َيَُم٣مءُ  ََمـ زمَِرَْحَ

ـْ  ىَمثغِمٌ  َودَّ ﴿ : وؿٚل اهلل ظز وجؾ وَٞمُ٘مؿ يَمقْ  ايْم٘مَِت٣مِب  َأْهؾِ  َمِّ ـ َيُرده  زَمْٔمدِ  َمِّ

٣مًرا إِيَمٞمُِ٘مؿْ  ًدا ىُمٖمَّ ًَ ـْ  ضَم ِٜمؿ فِمٛمدِ  َمِّ ًِ  [127:افٌَرة] ﴾ َأٞمُٖم

ُدونَ  َأمْ ﴿ : ظِٔٓؿ مُْراً  وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد ًُ  آسَم٣مُهؿُ  ََم٣م فَمعَمَٰ  ايمٛم٣َّمَس  َُيْ

ْ٘مَٚم٥مَ  ايْم٘مَِت٣مَب  إزِْمَراِهٝمؿَ  آَل  آسَمْٝمٛم٣َم هَمَٗمْد  هَمّْمٙمِفِ  َِمـ اهلل ْٙمً٘م٣م َوآسَمْٝمٛم٣َمُهؿ َواْْلِ  ﴾ فَمٓمِٝمًم  َمه

 [32:افًْٚء]

 ربام حؼ افًغ ٕن واحلٚشد حًد مـ بٚإلشتًٚذة وجؾ ظز اهلل امر وؿد 

 زمَِربِّ  َأفُمقذُ  وُمْؾ ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  افَز وافرجؾ افَدر اجلّؾ أوردت

 َِشِّ  َوَِمـ﴾ 2﴿ َووَم٤َم  إَِذا نَم٣مؽِمٍؼ  َِشِّ  َوَِمـ﴾ 7﴿ طَمَٙمَؼ  ََم٣م َِشِّ  َِمـ﴾ 9﴿ ايْمَٖمَٙمِؼ 

٣مشَم٣مِت  َد  إَِذا ضَم٣مؽِمدٍ  َِشِّ  َوَِمـ﴾2﴿ ايْمُٔمَٗمدِ  دِم  ايمٛمَّٖمَّ ًَ   ﴾٦﴿ ضَم

 يٌديف افِئٔؿ وفُـ حًد مـ جًؿٌ  خال مٚ ": افًِؿ أهؾ بًض ؿٚلوؿد 

 . "َئٍف وافُريؿ

 مـ فٌره اخلر حمٌٜ ذم ًٍٕف جيٚهد افُريؿ فُـ افٍْسذم  ضًٌٜٔٓق ؾ

, وتُراراً  مراراً  احلًد مـ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل حذر وؿد ادًِّغ
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 مًٚذ يٚأي  َت٣مؽمدوا ٓ:  طؿٚل رشقل اهلل  ؾًـ أيب هريرة 

 وإن ظِٔؽ ؾتٌ   ؾٓق أخٔؽ ظذ اهلل ؾت  ؾ٘ن افتحٚشد بُؿ ئِؼ ٓ ادًِّغ

ٌٜ  ؾٓل أخٔؽظذ  اهلل ؤؼ  افقاحد ـٚجلًد أخٔف مع ادٗمـ ٕن ظِٔؽ ؤَ

 وسمٔم٣مؿمِٖمٜمؿ سمقادِّهؿ دم اظم٠مَمٛمكمَ  َمَثُؾ  » :ظْف اهلل رِض افًْامن حديٞ ٍلؾ

 اجلًدِ  ؽم٣مئرُ  يَمفُ  سمدافمك فمّمقٌ  َمٛمْفُ  اؾمَت٘مك إذا ايمقاضمدِ  اجلًدِ  ىمٚمثؾِ  وسمراَُحِٜمؿ

ك َٜمرِ  زم٣مْلٚمَّ ًَّ  متٍؼ ظِٔف .«  وايم

ًٚ  مًٚٓ  ادًِؿ اهلل أظىك ظِٔؽ ؾال احلٚل هق هذا ـٚن ؾ٘ذا ًٚ  مرـٌ ًٜ  بٔت  وطٍٔ

 فف وتدظق هبٚ هتْئف ؾٖٕٝ ادًْقيٜ أو احلًٜٔ افًىٚيٚ مـ ظىٜٔ أي أو ظِامً 

 . واحد احلٚل ٕن بَٚءهٚ فف وتتّْك بثٌٚهتٚ

 احلًدوشٌٌف  ادُرو افًغو افًحرو بٚدس أصٔٛ ؿد افْٚس مـ ؾُثر

 ظذ افدٕٔٚ ذم افتْٚؾسذفؽ  شٌٛو إمٜ ذم بٖضْٚبف ضب ؿد داءٌ  ؾٚحلًد

 » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل وظـ أيب هريرة  افؼظل افقجف ؽر

قا ٓو ًُ  افتحٚشدأي  « ََت٣مؽَمُدوا ٓ»  افتحٚشد إػ ادٍيض افتْٚؾسأي «  سمٛم٣مهَم

 احلًد ٕتٚئٟ مـ إذ هق « سَمَٗم٣مؿَمُٔمقا ٓ»  افٌر ظـ افًّْٜ زوال ُتْل إػ ادٍيض

٣ٌَمنَمُّمقا َوٓ»  ٣مصَمروا ٓ و سَم  َُيُْم٤ُم  ٓ» ؛«  زَمْٔمضٍ  زمٝمع فمعم زَمْٔمُّمُ٘مؿِ  َيٌِعْ  َوٓ َِتَ

٥ٌَمِ  فمعم أضمُدىمؿ  .«أطمٝمفِ  طِمْم

 . أشٖل اهلل افًالمٜ وافًٚؾٜٔ 8 احلًد ٕتٚئٟمـ  ُِٓٚؾ
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 مـ ؿِقهبؿ حتررت حغ ظِٔٓؿ اهلل روقان افهحٚبٜ وفق تٖمِْٚ حٚل

ؿٚل ؿٚل  , ؾًـ أيب مقشك افَِٔؾ ؿؾأ تَٚشّقا افذمٔؿ افقصػ هذا

ؿْ  ؿَمٔم٣ممُ  وَمؾَّ  أوْ  ، ايمَٕمْزوِ  دم أْرََمُٙمقا إذا إؾْمَٔمِريِّكمَ  إنَّ  »: طرشقل اهلل   فِمٝم٣مَِلِ

ُٚمقهِ  شُمؿَّ  ، واضِمدٍ  شَمْقٍب  دم فِمْٛمَدُهؿْ  ىم٣منَ  َم٣م مَجَُٔمقا ، زم٣مظمَِديٛم٥َمِ  ًَ  إٞم٣مءٍ  دم زمٝمٛمٜمؿ اوْمَت

٥مِ  واضمدٍ  قيَّ ًَّ  متٍؼ ظِٔف . « زم٣ميم

 ضٚظٜ ذم وافتٍٚين فًٌوٓؿ ؿِقهبؿ ذم افتل ادحٌٜ ؾٔام ـٕٚقا ظِٔف, افًٌٛو

, ؿٚل اهلل ظز وجؾ خمزًا ظـ إيٚهٚ اهلل أظىٚهؿ افتل وإثرة وجؾ ظز اهلل

ِٜمؿْ  فَمعَم  َوُي٠ْمشمُِرونَ ﴿ : إٕهٚر ًِ  [7:احلؼ] ﴾ طَمَِم٣مَص٥مٌ  هِبِؿْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  َأٞمُٖم

بًوٓؿ ضالق  ظرض بؾ وافؤًٚت إمقال فِّٓٚجريـ ؿدمقا ؾَد

ـْ امرأتف, ؾ َٕسٍ  ًَ ٌْدُ  َؿِدمَ : َؿَٚل  َظُْْف, اهلل َرِِضَ  َأ ـِ  َظ مْحَ ـُ  افرَّ َٜ  َظْقٍف  ْب  ادَِديَْ

ِلُّ  َؾآَخك ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ ََِّؿ, َظ َْْٔفُ  َوَش دِ  َوَبْغَ  َب ًْ ـِ  َش بِٔعِ  ْب , افرَّ َْٕهِٚريِّ  إَ

ٚنَ  ـَ دٌ  َو ًْ َٚل  ِؽًْك, َذا َش ََ ٌْدِ  َؾ ًَ
ـِ  فِ مْحَ َؽ : افرَّ ُّ ْغِ  َمٚيِل  ُأَؿِٚش ٍَ ُجَؽ, ِْٕه  َوُأَزوِّ

َِِؽ  ذِم  َفَؽ  اهلل َبَٚركَ : َؿَٚل  قِق, َظَذ  ُدفُّقيِن  َوَمٚفَِؽ, َأْه ًُّ  َحتَّك َرَجعَ  َؾاَم  اف

َوَؾ  ٍْ ًْٚ, َأِؿًىٚ اْشَت ّْ ََٖتك َوَش ْثَْٚ َمِْْزفِِف, َأْهَؾ  بِفِ  َؾ َُ َّ ًرا َؾ ًِ  ,اهلل َصٚءَ  َمٚ َأوْ  َي

ْٔفِ  َؾَجٚءَ  َِ ـْ  َوَضٌ  َوَظ َرٍة, ِم ٍْ َٚل  ُص ََ ِلُّ  َففُ  َؾ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ  ،«ََمْٜمَٝمؿْ »: َوَش

ُٝ  اهلل َرُشقَل  َيٚ: َؿَٚل  ْج ـَ  اْمَرَأةً  َتَزوَّ َْٕهِٚر, ِم : َؿَٚل  «إيَِمْٝمَٜم٣م؟ ؽُمْٗم٦َم  ََم٣م: »َؿَٚل  إَ
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ـْ  ََٕقاةً  , ِم ٍٛ ـْ  ََٕقاةٍ  َوْزنَ  َأوْ  - َذَه ٍٛ  ِم ْ »: َؿَٚل  - َذَه أخرجف   «زمَُِم٣مةٍ  َويَمقْ  َأْوَِل

 .افٌخٚري 

 ادٓٚجرون هذا افتٍٚين وافٌذل بؾ ـؾ يٍرح ٕخٔف بٚخلر .ؾِؿ يًتٌؾ  

 آظتَٚداتو ادًٚمالت ذم بىريَتٓؿ وفْٖخذ هبؿ ؾِْتٖشك أٓ

  افًٌٚداتو

 .خِػ مـ ابتداع ذم ٍذ  وـؾ **شِػ مـ اتٌٚع ذم خرٍ  ؾُؾ

 : إبقاب مجٔع ذم افُرام بٚفًِػ افتٖد نإذ أ

 ؾالح بٚفُرام افتنٌف إن**مثِٓؿ تُقٕقا ل إن ؾتنٌٓقا

 مـ افٌدع أهؾ ظَٚئد ظـ وبًدهٚ وصالحٓٚ افًَٔدة حًـ ذم هبؿ تنٌف

 . وؽرهؿ احلزبٔٚت

 شْٜ وؾؼ ظذ ظٌدوه ـام وجؾ ظز اهلل تًٌد نبٖ افًٌٚدات ذم هبؿ تنٌف 

 .وإخالق ادًٚمالت ذم هبؿ تنٌف 8 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل

ـَ  ُأويمـئَِؽ ﴿ واحلٚل مًٓؿ ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ:   هَمٌُِٜمداُهؿُ  اهلل َهَدى ايمَّذي

 [ 72:إًٕٚم]﴾ اومَتِده

٣مزمِٗمقنَ ﴿ ؿٚل تًٚػ: ذم ذـر صٖهنؿ:  ًّ يمقنَ  َوايم ـَ  إَوَّ ـَ  َِم  اظمُٜم٣مصِمري

ـَ  َوإَٞمِم٣مرِ  ٌَٔمقُهؿ َوايمَّذي  ﴾ فَمٛمفُ  َوَروقا فَمٛمُٜمؿ اهلل َرِِضَ  زم١ِمضِم٣ًمنٍ  اسمَّ

َتِقي َٓ ﴿ وؿٚل:  8[ 122:افتقبٜ] ًْ ـْ  َِمٛمُ٘مؿ َي ٌْؾِ  َِمـ َأٞمَٖمَؼ  َمَّ  َووَم٣مسَمَؾ  ايْمَٖمْتِح  وَم
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ـَ  َدَرصَم٥مً  َأفْمَٓمؿُ  ُأويَمـئَِؽ  ـَ  َمِّ ٛمَك اهلل َوفَمَد  َوىُمالًّ  َووَم٣مسَمُٙمقا زَمْٔمُد  َِمـ َأٞمَٖمُٗمقا ايمَِّذي ًْ  اْْلُ

 [12:احلديد]﴾ طَمٌغِمٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زمَِم  اهللوَ 

 وجؾ ظز اهلل وشٗال ومُٚرمٓٚ إخالق بّحٚشـ إخذ ذم اهلل ؾٚهلل

 امرٌ  وهذا وافًَؾ وافٍىرة بٚفؼع مذمقمٜ ؾ٘هنٚ شٍٚشٍٓٚ ظـ وافًٌد إيٚهٚ

 أن ظذ متٍَقن ؾٓؿ وآ زمرهتؿ مـ خرج مـ إٓ افًَالء بغ ظِٔف متٌٍؼ 

 خٔٚر ـٚن وفذفؽ وافؼع وافٍىرة بٚفًَؾ ممدوحٜ افُريّٜ إخالق

 يْتُٓقن وٓ يُذبقن ٓ ربام وحًْٓٚ إخالق مُٚرم ظئؿ ظذ اجلٚهِٜٔ

 فألخالق مَراً  اإلشالم ؾجٚء وافًٓقد بٚفقظقد ويقؾقن َيقٕقن وٓ احلرم

ًٚ  افٍٚوِٜ احلّٔدة  .شقاهٚ هق ممٚ حمذراً  افٔٓٚ داظٔ

 طُمُٙمٍؼ  يَمَٔمعَم  َوإِٞمََّؽ ﴿  :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ دحّد وجؾ ظز اهلل ؿٚل

 [ 2:افَِؿ] ﴾فَمٓمِٝمؿٍ 

 . أخرجف مًِؿ  « ايمٗمرآنَ  طُمٙمُٗمف ىم٣من:» ظْٓٚ اهلل رِض ظٚئنٜ ؿٚفٝو

 فِقصقل ادًتَٔؿ وافىريؼ افقاشع افٌٚب مهٚ وافًْٜ بٚفَرآن ؾٚفًّؾ اذاً 

 ظِٔؽ مٚ اهلل ظٌٚد وبغ بْٔؽ وؾٔام اهلل وبغ بْٔؽ ؾٔام إخالق مُٚرم إػ

ًٚ  متًًٌٚ  تُقن أن إٓ ًٚ  متٖشٔ  مـ وابؼ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل برشقل مَتدي

 . بٚخلر اهلل
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 هق إٓ ٕحًْٓٚ هيدي ٓ إخالق ٕحًـ هيديْٚ أن وجؾ ظز اهلل ًٕٖل

 . هق إٓ شٍٚشٍٓٚ يكف ٓ شٍٚشٍٓٚ مـ بٚهلل وًٕقذ

 افٔؽ وأتقب ريب اشتٌٍرك إٔٝ إٓ إفف ٓ وبحّدك افِٓؿ شٌحٕٚؽ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 الحسنة الشفاعة :والعشرين السادس مجلسال

 1والسيئة

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 :بًد أمٚ ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 ومٚ احلًْٜ إخالق بًض بذـر رموٚن ذم ؾٔف ذظْٚ ؿد ـْٚ دٚ وتتّٜ

 ويدظك هبٚ ويًّؾ افٔٓٚ فٌٔٚدر احلًْٜ ؾتذـر افًٔئٜ إخالق مـ يوٚدهٚ

  " إصٔٚء تتٌغ ؾٌودهٚ " ومْٓٚ ظْٓٚ ويٍْر فتحذر افًٔئٜ وتذـر افٔٓٚ

رُ  َوافِودُّ " ِٓ  . "افِودُّ  ُحًَْفُ  ُيي

ٚنَ  : يَقل ظْف اهلل رِض حذيٍٜظـ و ُس  ـَ َُٖفقنَ  افَّْٚ ًْ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َي

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ ـِ  َوَش , َظ ُٝ  اخْلَْرِ ْْ ـُ ُففُ  َو َٖ ـِ  َأْش ِّ  َظ َٜ  افؼَّ ِْل َأنْ  خَمََٚؾ ـَ متٍؼ  ُيْدِر

 .ظِٔف 

 حقائٟ ؿوٚء ذم افنٍٚظٜافًئّٜ  اجلِِٜٔ اجلِّٜٔ إخالق هذه ومـ

 . افًٔئٜ افنٍٚظٜ أو ذفؽو ادْع وودهٚ ادحتٚجغ

ـ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل ٛم٥َمً  ؾَمَٖم٣مفَم٥مً  َيُْمَٖمعْ  َمَّ ًَ ٛمَْٜم٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  يمَّفُ  َيُ٘مـ ضَم  َوََمـ َمِّ

ٛمَْٜم٣م ىمِْٖمٌؾ  يمَّفُ  َيُ٘مـ ؽَمٝمَِّئ٥مً  ؾَمَٖم٣مفَم٥مً  َيُْمَٖمعْ  ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَمَٰ  اهلل َوىَم٣منَ  َمِّ ِٗمٝمًت٣م يَشْ  ﴾ َمه

 [ 63:افًْٚء]

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام شوال من الثاني في المجلس هذا كان 
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 إمقر مـ تًتز إمقر وتًٔر احلقائٟ بَوٚء احلًْٜ ؾٚفنٍٚظٜ 

ـٍ  ذم وهذا زواٍج  ذم هذا صٍٚظٜ إػ حيتٚج إًٕٚنٍ  مـ ؾُؿ ادّدوحٜ  وذاك دي

  ذم
ٍ
 . ادًٚئؾ مـ ذفؽ ؽر وذم بْٚء

ٚنَ : وفذفؽ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  ـَ َِ َؿ, َظ َِّ ُٛ  َأَتٚهُ  إَِذا َوَش
, َضٚفِ ٍٜ ٌََؾ  َحَٚج  َأْؿ

ِٚئفِ  َظَذ  ًَ َِ َٚل  ُج ََ ٣منِ  فَمعَم  اهللُ  َويْمَٝمْٗمضِ  هَمْٙمُت٠ْمصَمُروا، اؾْمَٖمُٔمقا»: َؾ ًَ
 «َأضَم٤مَّ  ََم٣م َٞمٌِٝمِّفِ  يمِ

ـْ  (0405أخرجف مًِؿ )  . ُمقَشك  َأيِب  َظ

ٌْدَ وظـ  ـَ  اهلل َظ رَ  ْب َّ اَم, اهلل َرِِضَ  ُظ ُٓ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهلل َرُشقَل  َأنَّ  َظْْ َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

ٙمِؿُ »: َؿَٚل  ًْ ٙمِِؿ، َأطُمق اظمُ ًْ ٙمُِٚمُف، َوَٓ  َيْٓمٙمُِٚمفُ  َٓ  اظمُ ًْ ـْ  ُي  َأطِمٝمفِ  ضَم٣مصَم٥مِ  دِم  ىَم٣منَ  َوََم

 أخرجف افٌخٚري . «ضَم٣مصَمتِفِ  دِم  اهلل ىَم٣منَ 

 ىم٣من َم٣م ايمَٔمٌدِ  فَمقنِ  دم واهللُ» : طؿٚل ؿٚل افٌْل  وظـ أيب هريرة 

 أخرجف مًِؿ . « أطمٝمفِ  فَمقنِ  دم ايمَٔمٌُد 

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل َرُشقلِ  َظَذ  َرُجٌؾ  َمرَّ : َؿَٚل  ظـ شٓؾ بـ شًد و َِ  َظ

ََِّؿ, َٚل  َوَش ََ َٛ  إِنْ  َحِريٌّ : َؿُٚفقا «َهَذا؟ دِم  سَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣م»: َؾ َ , َأنْ  َخَى َُ  َوإِنْ  ُيْْ

عَ  ٍَ َع, َأنْ  َص ٍَّ َع, َأنْ  َؿَٚل  َوإِنْ  ُيَن َّ َت ًْ , ُثؿَّ : َؿَٚل  ُي َٝ َُ رَّ  َش َّ ـْ  َرُجٌؾ  َؾ   ِم
ِ
َراء ََ  ُؾ

َغ, ِّ ِِ ًْ َٚل  ادُ ََ َٛ  إِنْ  َحِريٌّ : َؿُٚفقا «َهَذا؟ دِم  سَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣م»: َؾ َ , َٓ  َأنْ  َخَى َُ  ُيْْ

عَ  َوإِنْ  ٍَ َع, َٓ  َأنْ  َص ٍَّ َع, َٓ  َأنْ  َؿَٚل  َوإِنْ  ُيَن َّ َت ًْ َٚل  ُي ََ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل َرُشقُل  َؾ َِ  َظ

َِّؿَ  ـْ  طَمغْمٌ  َهَذا»: َوَش  ري ٚأخرجف افٌخ «َهَذا َِمْثَؾ  إَْرضِ  َِمْؾءِ  َِم
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 ؿد اهلل ـٚن ؾ٘ذا إؿقال وشامع افقجٚهٚت حٔٞ مـ َيتٍِقن ؾٚفْٚس

 وجؾ دق ؾٔام ادًِّغ حقائٟ تٍريٟ ذم افٌَقل هذا ؾٌذل ؿٌقًٓ  فؽ جًؾ

ـِ ؾ 8 وظيؿ صٌر وؾٔام ـِ  ًَ ٌٍَّٚس  اْب  حغ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْلأن َظ

 فًّف ؿٚل حتك إفٔف افًقدة ذم ظْدهٚ ينٍع جًؾ مٌٔثٚ بريرة ؾٚرؿٝ

ٌَّٚس ٣ٌَّمُس، ي٣م »افً َٓ  فَم ـْ  زَمِريَرَة، َُمِٕمٝم٧ٍم  ضُم٤مِّ  َِمـ سَمْٔمَج٤ُم  أ  زَمِريَرةَ  زُمْٕمضِ  وَِم

 اهلل َرؽمقَل  ي٣م: وم٣ميَم٦ْم  َراصَمْٔمتِفِ  يمق: وؽمٙمَّؿَ  فمٙمٝمف اهللُ  َصعمَّ  ايمٛمٌله  هَمٗم٣مَل  َُمِٕمٝمًث٣م

 .أخرجف افٌخٚري  «همِٝمفِ  رم ضَم٣مصَم٥مَ  ٓ: وم٣ميَم٦ْم  أؾْمَٖمعُ  أَٞم٣م إٞمَّم: وم٣مَل  سَمْٟمَُمُرِن؟

 إػ اخلر ذم ـٕٚٝ ذاإ وإرصٚد وتقجٔف دٓفٜ وفُْٓٚ مِزمٜ ؽر ؾٚفنٍٚظٜ 

 اهلل رِض مٚفؽ بـ ـًٛ مع ظْف اهلل رِض حدرد أيب ابـ اختِػ ودٚ اخلر

 اهلل صذ افٌْل ؿٚل ادًجد ذم أصقاهتام وارتًٍٝ ظِٔف افذي افديـ ذم ظْف

َْٔؽ : َؾََٚل  ىَمْٔم٤ُم، ي٣م » :وشِؿ ظِٔف ٌَّ َِٔدهِ  ؾَٖصٚرَ  ,اهلل َرشقَل  يٚ َف  َوعِ  أنْ  ب

ْىَر, ٌٛ  َؾََٚل  افنَّ ًْ ُٝ  ؿدْ : ـَ ِْ ًَ  ظِٔف اهللُ َصذَّ  اهلل َرشقُل  َؾََٚل  ,اهلل َرشقَل  يٚ َؾ

َِّؿَ   . متٍؼ ظِٔف  « هَم٣موْمِّمفِ  وُمؿْ : وش

 ؿقٌل  أو مٌٚل  أو جٚهٌ  فف ـٚن ؾّـ افٌٚب هذا ذم افٌْقيٜ ادقاؿػ هل وـؿ

 وؿوٚء مْزفتف وظِق رؾًتف أشٌٚب مـ ذفؽ ؾ٘ن ادًِّغ مهٚف  ذم ؾٌِٔذفف

 . افًّؾ جْس مـ ؾٚجلزاء أمره وتًٔر حٚجتف
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 احلٚجٜ ضٚفٛ يٖتٔف ؾُٚن فِّٗمْغ أمراً  ظْف اهلل رِض مًٚويٜ ـٚن وؿد

قا حقفف دـ ويَقل ؾٔٗخرهٚ ًُ ٍَ َجُروا اْص ْٗ ُت ِْ  اهلل صذ افٌْل شًّٝ ؾ٘ين َؾ

 . أخرجف مًِؿ  « هَمْٙمُت٠ْمصَمُروا اؾْمَٖمُٔمقا» : يَقل وشِؿ ظِٔف

 ادًِّغ ظذ افنور إدخٚل بف اشتىٚع مٚ يٌذل اإلًٕٚن أن ؾٚفنٚهد

 . ٓٚتهوجٚ ؿٌقل ذم تتٍٚوت وافْٚس

 ٓو وافَٚت وادخدرات اخلّر ذاء مثؾ 8 افؼ ذم تنٍعإيٚك أن و

ـْ ﴿ , ؿٚل اهلل تًٚػ: افْٚس تِحؼ افتل افؼور ذم تنٍع  ؾَمَٖم٣مفَم٥مً  َيُْمَٖمعْ  ََم

ٛم٥َمً  ًَ ـْ  ضَم ٛمَْٜم٣م ىمِْٖمٌؾ  يمَّفُ  َيُ٘مـ ؽَمٝمَِّئ٥مً  ؾَمَٖم٣مفَم٥مً  َيُْمَٖمعْ  َوََمـَِمٛمَْٜم٣م  َٞمِِمٝم٤ٌم  يَمفُ  َيُ٘م  ﴾  َمِّ

 ومٚ وؾًِؽ ؿقفؽ ؾًخر وإثامً  اً ووزر ًٚ وحي ًٚ ٕهٌٔأي جيًؾ اهلل فف 

 ظام وابتًد ادًِّغ صٖن وإصالح ادًِّغ ـربٚت تٍريٟ ذم بؽ يتًِؼ

 فُؿ ؿِٝ ـام وافْٚس ييه ذفؽ ؾ٘ن بٚدًِّغ افير احلٚق إػ يٗدي

 تٌخؾ ؾال حٚجٜ ضِٛ ذم رجٌؾ  جٚءك ؾِق فُِثر ويتُْرون افُثر حيسمقن

 . بُِّتؽ تٌخؾ وٓ بقجٚهتؽ

 ايمَِّذي َذا ََمـ﴿  :ؿٚل اهلل ظز وجؾ أخرة ذم حتك ظئؿ صٖهنٚ ٚفنٍٚظٜؾ

َّٓ  فِمٛمَدهُ  َيُْمَٖمعُ  َٓ ﴿ وؿٚل تًٚػ:  8[ 033:افٌَرة] ﴾ زم١ِمِْذٞمِفِ  إِ َّٓ  َيُْمَٖمُٔمقنَ  َو ـِ  إِ  ظمَِ

 [. 06:إٌٕٔٚء] ﴾ اْرسَم٢َمَٰ 
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 » ؾًـ إٔس  اخلِؼ وأزـك اخلِؼ خرة ظْده بٚفنٍٚظٜ اهلل ـرمأُ و

قُل  َُ ِٝ :  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهلل َي ًَ ٍَ ُٜ  َص َُ عَ  , اداََْلِئ ٍَ ُّٔقنَ  َوَص ِ عَ  , افٌَّْ ٍَ ِمُْقنَ  َوَص ْٗ ْ  , ادُْ  َوَل

ٌَْؼ  َّٓ  َي امِحِغَ  َأْرَحؿُ  إِ  متٍؼ ظِٔف . ش افرَّ

 افنٚؾًغ بنٍٚظٜ ادٗمْغ ٓشٔام افَٔٚمٜ يقم افْٚس وجؾ ظز اهلل ؾُٔرم 

 مـ َيرج وـؿ شٔئٚت مـ تٍُر وـؿ درجٚت مـ ترؾع ؾُؿ ادٗمْغ مـ

 افٍهؾ ذم افًيّك افنٍٚظٜ وأطٓرهٚ وأصٓرهٚ افنٍٚظٜ بًٌٛ افدرـٚت

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّدٍ  بٔٚن ؾوؾ ذم وجؾ ظز اهلل ؿٚل افًٌٚد بغ

كَٰ ﴿: ًَ ٌَْٔمَثَؽ  َأن فَم ُْٚمقًدا ََمَٗم٣مًَم٣م َرزمهَؽ  َي  [ 57:اإلهاء﴾] حمَّ

 ذم افنٍٚظٜ تتِقهٚ ثؿ افًٌٚد بغ فَِوٚء افنٍٚظٜ هق ادحّقد ادَٚم وـٚن

 .افٌُٚئر أصحٚب إخراج

َثَْٚ: َؿَٚل  ؾًـ إٔس  دٌ  َحدَّ َّّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  حُمَ َِ َِّؿَ  َظ  ىَم٣منَ  إَِذا ": َؿَٚل  َوَش

 اؾْمَٖمعْ : يَمفُ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  آَدمَ  هَمَٝمْٟمسُمقنَ  زَمْٔمٍض، إلَِم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ايمٛم٣َّمُس  ََم٣مَج  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمُ 

تَِؽ، يَّ ٦ُم : هَمَٝمُٗمقُل  يمُِذرِّ ًْ ٣م، يَم ـْ  ََلَ اَلُم، فَمَٙمْٝمفِ  زم١ِمزِْمَراِهٝمؿَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َويَم٘مِ ًَّ فُ  ايم  طَمٙمِٝمُؾ  هَم١مِٞمَّ

٦ُم : هَمَٝمُٗمقُل  إزِْمَراِهٝمؿَ  هَمَٝمْٟمسُمقنَ  اهللِ، ًْ ٣م يَم ـْ  ََلَ اَلُم، فَمَٙمْٝمفِ  زمُِٚمقؽَمك فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َويَم٘مِ ًَّ  ايم

فُ  ٦ُم : هَمَٝمُٗمقُل  َُمقؽَمك، هَمُٝم٠ْمسَمك اهللِ، ىَمٙمِٝمؿُ  هَم١مِٞمَّ ًْ ٣م، يَم ـْ  ََلَ ك فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َويَم٘مِ ًَ  فَمَٙمْٝمفِ  زمِِٔمٝم

اَلمُ  ًَّ فُ  ، ايم ك، هَمُٝم٠مسَمك َوىَمٙمَِٚمُتُف، اهللِ ُروُح  هَم١مِٞمَّ ًَ ٦ُم : هَمٝمَُٗمقُل  فِمٝم ًْ ٣م، يَم ـْ  ََلَ  َويَم٘مِ

دٍ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ   هَمَٟمؽْمَتْٟمِذنُ  هَمَٟمْٞمَْمٙمُِؼ  ٣م،َلََ  َأَٞم٣م: هَمَٟموُمقُل  هَمُٟموسَمك، َوؽَمٙمََّؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  زمُِٚمَحٚمَّ
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، فَمعَم  َن، فَمَٙمْٝمفِ  َأوْمِدرُ  َٓ  زمَِٚمَح٣مَِمَد  هَمَٟمَْحَُدهُ  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  هَمَٟموُمقمُ  رِم، هَمُٝم٠ْمَذنُ  َرِبِّ ْٔ  ا

ُد، َي٣م: رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ؽَم٣مصِمًدا، يَمفُ  َأطِمره  شُمؿَّ  اهللُ، ُيْٙمِٜمُٚمٛمِٝمفِ  : َووُمْؾ  َرْأؽَمَؽ، اْرهَمعْ  حُمَٚمَّ

َٚمعْ  ًْ ْع، َواؾْمَٖمعْ  سُمْٔمَْمْف، َوؽَمْؾ  يَمَؽ، ُي ،: هَمَٟموُمقُل  سُمَُمٖمَّ تِل َربِّ تِل، ُأَمَّ : هَمُٝمَٗم٣مُل  ُأَمَّ

ـْ  اْٞمَْمٙمِْؼ، ٥ٌَّمٍ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ىَم٣منَ  هَمَٚم ـْ  ضَم ٍة، َِم ـْ  ؾَمِٔمغَمةٍ  َأوْ  زُمرَّ  هَمَٟمطْمِرصْمفُ  إِيَمٍن، َِم

 يَمفُ  َأطِمره  شُمؿَّ  اظمََْح٣مَِمِد، زمِتِْٙمَؽ  هَمَٟمَْحَُدهُ  َرِبِّ  إلَِم  َأْرصِمعُ  شُمؿَّ  هَمَٟمهْمَٔمُؾ، هَمَٟمْٞمَْمٙمُِؼ  َِمٛمَْٜم٣م،

ُد، َي٣م: رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ؽَم٣مصِمًدا، َٚمعْ  َووُمْؾ  َرْأؽَمَؽ، اْرهَمعْ  حُمَٚمَّ ًْ  سُمْٔمَْمْف، َوؽَمْؾ  يَمَؽ، ُي

ْع، َواؾْمَٖمعْ  تِل: هَمَٟموُمقُل  سُمَُمٖمَّ تِل، ُأَمَّ ـْ  اْٞمَْمٙمِْؼ : رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ُأَمَّ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ىَم٣منَ  هَمَٚم

٥ٌَّمٍ  ـْ  ضَم ـْ  طَمْرَدلٍ  َِم  َرِبِّ  إلَِم  َأفُمقدُ  شُمؿَّ  هَمَٟمهْمَٔمُؾ، هَمَٟمْٞمَْمٙمُِؼ  َِمٛمَْٜم٣م، هَمَٟمطْمِرصْمفُ  إِيَمنٍ  َِم

ُد، َي٣م: رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ؽَم٣مصِمًدا، يَمفُ  َأطِمره  شُمؿَّ  اظمََْح٣مَِمِد، زمِتِْٙمَؽ  هَمَٟمَْحَُدهُ   َرْأؽَمَؽ، اْرهَمعْ  حُمَٚمَّ

َٚمعْ  َووُمْؾ  ًْ ْع، َواؾْمَٖمعْ  سُمْٔمَْمْف، َوؽَمْؾ  يَمَؽ، ُي ، َي٣م: هَمَٟموُمقُل  سُمَُمٖمَّ تِل َربِّ تِل، ُأَمَّ  ُأَمَّ

ـْ  اْٞمَْمٙمِْؼ : رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ـْ  َأْدَٞمك َأْدَٞمك َأْدَٞمك وَمْٙمٌِفِ  دِم  ىَم٣منَ  هَمَٚم ٥ٌَّمٍ  َِمْثَٗم٣ملِ  َِم ـْ  ضَم  طَمْرَدلٍ  َِم

ـْ  ـَ  هَمَٟمطْمِرصْمفُ  إِيَمنٍ  َِم ٌََٟمَٞم٣م ايمَِّذي َأَٞمسٍ  ضَمِدي٧ُم  َهَذا ،" هَمَٟمهْمَٔمُؾ  هَمَٟمْٞمَْمٙمُِؼ  ايمٛم٣َّمرِ  َِم  َأْٞم

ـْ  هَمَخَرصْمٛم٣َم زمِِف، ٣ٌَّمِن، زمَِٓمْٜمرِ  ىُمٛم٣َّم هَمَٙممَّ  فِمٛمِْدِه، َِم ـِ  إلَِم  َِمْٙمٛم٣َم يَمقْ : وُمْٙمٛم٣َم اجْلَ ًَ ْٚمٛم٣َم اْْلَ ٙمَّ ًَ  هَم

َتْخٍػ  َوُهقَ  فَمَٙمْٝمفِ  ًْ ْٚمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف، هَمَدطَمْٙمَٛم٣م: وَم٣مَل  طَمٙمِٝمَٖم٥َم، َأِِب  َدارِ  دِم  َُم ٙمَّ ًَ  فَمَٙمْٝمِف، هَم

ـْ  صِمْئٛم٣َم ؽَمِٔمٝمٍد، َأزَم٣م َي٣م: هَمُٗمْٙمٛم٣َم َزَة، َأِِب  َأطِمٝمَؽ  فِمٛمْدِ  َِم َٚمعْ  هَمَٙمؿْ  ََحْ ًْ  ضَمِدي٧ٍم  َِمْثَؾ  َٞم

شَمٛم٣َمهُ  َٖم٣مفَم٥ِم، دِم  ضَمدَّ شْمٛم٣َمهُ  ِهَٝمِف،: وَم٣مَل  ايمُمَّ ِدي٧َم، هَمَحدَّ  َٞم٣م،َزادَ  ََم٣م: وُمْٙمٛم٣َم ِهَٝمفِ : هَمَٗم٣مَل  اْْلَ

شَمٛم٣َم وَمْد : وَم٣مَل  ـَ  َُمٛمُْذ  زمِفِ  ضَمدَّ ي  َأْدِري ََم٣م ؾَمْٝمًئ٣م سَمَركَ  َويَمَٗمْد  مَجِٝمٌع، َيْقََمئِذٍ  َوُهقَ  ؽَمٛم٥َمً  فِممْمِ
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ْٝمُخ، َأَٞمِِسَ  شَمُ٘مْؿ، َأنْ  ىَمِرهَ  َأوْ  ايمُمَّ شْمٛم٣َم،: يَمفُ  وُمْٙمٛم٣َم هَمَتتَّ٘مُِٙمقا، ُُيَدِّ : َووَم٣مَل  هَمَّمِحَؽ  ضَمدِّ

٣منُ  طُمٙمَِؼ } ًَ ْٞم ـْ  اإْلِ َّٓ  َهَذا يَمُ٘مؿْ  َذىَمْرُت  ََم٣م ،[22: إٞمٌٝم٣مء] {فَمَجؾٍ  َِم  ُأِريُد  َوَأَٞم٣م إِ

شَمُ٘مُٚمقُه، َأنْ  ازمَِٔم٥ِم، دِم  َرِبِّ  إلَِم  َأْرصِمعُ  شُمؿَّ  " ُأضَمدِّ  َأطِمره  شُمؿَّ  اظمََْح٣مَِمِد، زمِتِْٙمَؽ  هَمَٟمَْحَُدهُ  ايمرَّ

ُد، َي٣م: رِم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ؽَم٣مصِمًدا، يَمفُ  َٚمعْ  َووُمْؾ  َرْأؽَمَؽ، اْرهَمعْ  حُمَٚمَّ ًْ  سُمْٔمَط، َوؽَمْؾ  يَمَؽ، ُي

ْع، َواؾْمَٖمعْ  ، َي٣م: هَمَٟموُمقُل  سُمَُمٖمَّ ـْ  رِم  اْئَذنْ  َربِّ َّٓ  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  همِٝمَٚم  يَمْٝمَس : وَم٣مَل  اهللُ، إِ

ـْ  - إيَِمْٝمَؽ  َذاكَ  يَمْٝمَس : وَم٣مَل  َأوْ  - يَمَؽ  َذاكَ  يِت  َويَم٘مِ َي٣مئِل َوفِمزَّ  َوفَمَٓمَٚمتِل َوىمػِْمِ

َي٣مئِل، َـّ  َوصِمػْمِ طُْمِرصَم ـْ  َٕ َّٓ  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ََم  متٍؼ ظِٔف . " اهللُ  إِ

 ـٚن وهلذا افنٍٚظٜ بًٌٛ وأخرة افدٕٔٚ ذم ادٗمْغ تِحؼ ظئّٜ ؾٖمقرٌ 

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّد صٍٚظٜ ارزؿْل افِٓؿ  :ادٗمْغ دظٚء مـ

 ممٚ ؽرك ٍٕع ذم ًٍٕؽ بذلٚؾ رؾًٜٔ مْزفتٓٚو 8 ظئؿ صٖهنٚ ٚفنٍٚظٜؾ

 وأهؾ افٌٚضؾ ذم افنٍٚظٜ مـ ًٍٕؽ وامْع وافهالح اخلر أمقر مـ هق

 . ادًتًٚن واهلل افٌٚضؾ

ًٜ  ٕذـر ينوإ  وافريٚء افًجٛ بٚب مـ ٓ افًزة و افًيٜ بٚب مـ مًٖف

 افثٕٜٚٔ مجٚد أخر ذم دمٚج إػ وصِٝ دٚ أين وذفؽ وتًٚػ شٌحٕٚف ب٘ذٕف

 يًتذرون إخقة ـثرأ ؾُٚن مٌَؾ افنٔخ ظْد يل ينٍع مـ أردتهـ 1216

 ذضًٚ  أظىك ؿد ـٚن ٕٕف وذفؽ اهلل رمحف افنٔخ ظْد افنٍٚظٜ مـ ويتٌٓٔقن

 آشتئذان مْٓؿ يَع حتك بًٚئالهتؿ احلوقر مـ افًقائؾ أصحٚب بّْع
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 امر وجًِٝ ذفؽ مـ إخقة ؾتٓٔٛ إمر هذا بٌر دمٚج أتٔٝ ؿد وـْٝ

ؾ ؾرحٛ اشتٖذٕٝ و وشِّٝ اهلل رمحف أتٔتف إين ثؿ ويًتذرون ظِٔٓؿ  وأهَّ

ًٚ  ترـٝ مٚ اهلل بحّد وبًدهٚ  مقتف بًد خٍِٔتف ظْد أو ظْده اصٍع بٚب

 ؽوٛ ادرات مـ مرة بًوٓؿ أن حتك ادًِؽ هذا وشُِٝ إٓ ٕخقاين

 مِزمٜ فًٔٝ صٍٚظتل:  فف ؿِٝ 8 رء ـؾ ذم تنٍع إٔٝ: ؾَٚل صٍٚظتل مـ

 يم٣ًمن فمعم اهلل ويٗمِض سم٠مصمروا اؾمٖمٔمقا : يَقل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وافٌْل

 . أضم٤م َم٣م ٞمٌٝمف

 . افتُالن وظِٔف ادًتًٚن واهلل 

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : النور و الظلمةالمجلس السابع والعشرون

 

[254] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 1الظلمة و ورالن :والعشرون السابع مجلسال

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

  ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ

 .وافيِّٜ افْقر إول أمريـ ظـ ٕتُِؿذم هذا ادجِس 

 وشّل بف وجؾ ظز اهلل َػ ِص وُ  وهلذا افٍْقس إػ حمٌقٌب  وصٌػ  ٚفْقرؾ

 خمتك " ذم ـام اهلل رمحف افَٔؿ ابـ بٖوجف بْٔٓٚ افهحٔ  افَقل ظذ بف

 ُٞمقرُ  اهلل:﴿وجؾ ظز اهلل ؿقل بٔٚن ذم "(630/ 1) ادرشِٜ افهقاظؼ

َمَواِت  ًَّ َْرضِ  ايم ْٕ  بف اإليامن ٕقر مثؾ ظـ شٌحٕٚف ؾٖخز[ 13:افْقر]﴾ َوا

 فْقر ذفؽ ومقاؾَٜ ظٌٚده ؿِقب ذم رشِف وصدق وأؾًٚفف وصٍٚتف وبٖشامئف

 إٔقاع ٕظذ ادتوّـ ادثؾ هبذا اإليامن ٕقر هبٚ أبكوا افتل وؾىرهؿ ظَقهلؿ

 وٕقر افؼظٜ ٕقر افًَؾ وٕقر افقحل ٕقر. ٕقر ظذ ٕقر وإٔف ادنٓقد افْقر

 اهـ  .افًَِٜٔ إدفٜ وٕقر افًًّٜٔ إدفٜ ٕقر افٍىرة

 يَمَؽ  ايمٙمَّٜمؿَّ » : افِٔؾ ؿٔٚم ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚء مـ وـٚن

مواِت  ٞمقرُ  أٞم٦َم  اْلٚمُد  ًَّ َـّ  وَمـ وإرضِ  ايم  ابـ حديٞ متٍؼ ظِٔف مـ « همٝمٜم

 . ظْٓام اهلل رِض ظٌٚس

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام شوال من الثالث في المجلس هذا كان 
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 وافٍُر وافؼك اجلٓؾ طِامت مـ ينٚء مـ بف هيدي ٕقراً  ـتٚبف وجًؾ

 ُروضًم٣م إيَِمْٝمَؽ  َأْوضَمْٝمٛم٣َم َوىَمَذيمَِؽ }ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  واإلشالم افتقحٔد ٕقر إػ

ـْ  َٓ  ايْم٘مَِت٣مُب  ََم٣م سَمْدِري ىُمٛم٦َْم  ََم٣م َأَْمِرَٞم٣م َِم يَمنُ  َو ـْ  اإْلِ  زمِفِ  َْنِْدي ُٞمقًرا صَمَٔمْٙمٛم٣َمهُ  َويَم٘مِ

ـْ  ـْ  َٞمَُم٣مءُ  ََم ٣ٌَمِدَٞم٣م َِم َؽ  فِم اطٍ  إلَِم  يَمَتْٜمِدي َوإِٞمَّ َتِٗمٝمؿٍ  ِْصَ ًْ  وؿٚل [30: افنقرى] {َُم

ـَ  َورِمه  اهلل﴿  :اهلل وجؾ ظز ربْٚ ـَ  ُُيِْرصُمُٜمؿ آََمٛمُقا ايمَِّذي  ايمٛمهقرِ  إلَِم  ايمٓمهُٙمَمِت  َمِّ

ـَ  ـَ  ُُيِْرصُمقَْنُؿ ايمْم٣َّمنُمقُت  َأْويمَِٝم٣مُؤُهؿُ  ىَمَٖمُروا َوايمَِّذي  ُأويَمَٰئَِؽ  ايمٓمهُٙمَمِت  إلَِم  ايمٛمهقرِ  َمِّ

 [. 035: افٌَرة]﴾ طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ايمٛم٣َّمرِ  َأْصَح٣مُب 

 وإخالص تقحٔدهو وظٌٚدتف وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ ظذ ادًِؿ ؾُقن

 ـٚن وإن ٕقر ذم ؾٓق وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف شْٜ متٚبًٜ وظذ فف افًّؾ

ٍٜ  ذم  . ادًْقي ومْف احلز مْف افْقر ٕن دامس فٔؾٍ  ذم ـٚن وإن ميِّٜ ؽرؾ

 اهلل صَمَٔمَؾ  إِن َأَرَأْيُتؿْ  وُمْؾ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل افًْؿ مـ ؾقجقده احلز أمٚ

ْٝمَؾ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ََمًدا ايمٙمَّ ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِمَٰ  َهْ  َأهَماَل  ۚ   زمِِّمَٝم٣مءٍ  َيْٟمسمِٝمُ٘مؿ اهلل نَمغْمُ  إيَِمَٰفٌ  ََم

َٚمُٔمقنَ  ًْ ََمًدا ايمٛمََّٜم٣مرَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  اهلل صَمَٔمَؾ  إِن َأَرَأْيُتؿْ  وُمْؾ *  سَم ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِمَٰ  َهْ  ََم

ُ٘مٛمُقنَ  زمَِٙمْٝمؾٍ  َيْٟمسمِٝمُ٘مؿ اهلل نَمغْمُ  إيَِمَٰفٌ  ًْ ونَ  َأهَماَل  ۚ   همِٝمفِ  سَم ٌٌِْمُ تِفِ  َوَِمـ*  سُم َْحَ  صَمَٔمَؾ  رَّ

ْٝمَؾ  يَمُ٘مؿُ  ُ٘مٛمُقا َوايمٛمََّٜم٣مرَ  ايمٙمَّ ًْ ٌَْتُٕمقا همِٝمفِ  يمَِت  ﴾  سَمُْمُ٘مُرونَ  َويَمَٔمٙمَُّ٘مؿْ  هَمّْمٙمِفِ  َِمـ َويمَِت

 [  51-51:افَهص]
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ٍٟ  مـ افِٔؾ طِّٜ ذم تَع ـؿمع ذفؽ و ٍٜ  فُِربٚت تٍري  فِدظقات وإجٚب

 مٚ وهٚـؿ افًّقات و إراوغ برب إزهلٚ ممـ ٓشٔام فِحٚجٚت وؿوٚء

 طِامت ذم ـٚن ثؿ افٌحر طِامت ذم افَل حغ افًالم ظِٔف يقٕس حلؼ

َّٓ  إيَِمَٰفَ  َّٓ ﴿ : بَقفف اهلل إػ جلٖ ذفؽ ومع افِٔؾ طِّٜ ذم ـٚن ثؿ احلقت  َأٞم٦َم  إِ

ٌَْح٣مَٞمَؽ  ـَ  ىُمٛم٦ُم  إِنِّ  ؽُم  [.65: إٌٕٔٚء] ﴾ ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  َِم

ٌْٛم٣َم﴿ :وجؾ ظز اهلل َٚلؾ ْٝمٛم٣َمهُ  يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَج ـَ  َوَٞمجَّ يمَِؽ  ايْمَٕمؿِّ  َِم  ُٞمٛمِجل َوىَمَذَٰ

 [. 66: إٌٕٔٚء] ﴾ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ 

 بْقرٍ  فف تًِؼ ٓ اهلل مـ وافؼ اخلر أن واجلامظٜ افًْٜ أهؾ ظَٔدة مـو

 افْقر ظٌٚد ادجقس مـ افثْقيٜ يزظؿ ـام وهنٚر بِٔؾٍ  فف تًِؼ وٓ وطِّٜ

 :افَٚئؾ ؿٚل حتك وافيِؿ

ؿ  ـَ َِٔؾِ  فَِيالمِ  َو ُ    َيدٍ  ِمـ ِظَْدكَ  اف َٜ  َأنَّ  خُتَزِّ ِقيَّ َٕ  َتُِذُب  ادٚ

 وفُـ بٚإلًٕٚن أمرٍ  ـثر هبٚ يتًِؼ ٓ ؿد احلًٜٔ افيِامت أن ؾٚفنٚهد 

 :ادًْقي افْقر هق بف اهلل يًٍْف افذي أن ـام ادًْقيٜ افيِامت هق ييه افذي

 . افىٚظٜو 8 افًِؿو 8 اإليامنو 8 افًْٜو 8 افَرآن ٕقر 

 

 ظْد وؿٔؾ افِٔؾ أخر ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚء مـ ـٚن وهلذا

 :ظْف اهلل رِض ظٌٚس ابـ ظـ جٚء مٚ افٍجر فهالة خروجف
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ي ودِم  ُٞمقرًا، ؽَمْٚمِٔمل ودِم  ُٞمقرًا، وَمْٙمٌِل دِم  اصْمَٔمْؾ  ؿَّ ايمٙمٜم»   َودِم  ُٞمقرًا، زَمٌَمِ

٣مِن  ًَ
 ودم ٞمقرًا، - صمٙمدي ـم٣مهر – زَممَمي ودم ٞمقرًا، ؾمٔمري ودم ُٞمقرًا، يمِ

ـْ  َواصْمَٔمْؾ  ٞمقرًا، دَمل ودم ٞمقرًا، ْلٚمل ودم ُٞمقرًا، فَمَِمٌِل ودِم  ٞمقرًا، فمٓمٚمل  َِم

ـْ  ُٞمقرًا، طَمْٙمِٖمل ـْ  َواصْمَٔمْؾ  ُٞمقرًا، َأََم٣مَِمل َوَِم ْـ  ُٞمقرًا، هَمْقوِمل َِم تِل َوَِم  ُٞمقرًا، ََتْ

 (.ومًِؿ افٌخٚري رواه) « ُٞمقراً  َأفْمْمِٛمِل ؿَّ ايمٙمٜم

 

 افٌْل ؾدظٚء 8 افرواة مـ واحد ؽر إفٔف أصٚر ـام أمراً  ظؼ ثامٕٜٔ وذـر

 بٚفدظٚء ٕمتف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل وتًِٔؿ فًٍْف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

 اصتدتؾٔٓام  فق افذي افالحٛ 8 افًٌٔؾ هذا شِقك أمهٜٔ ظذ يدل بٚفْقر

 ؾًـ افًربٚض  ,ًٕؿ افِٔؾ طِّٜ ذم وُيرى إظّك يراه ٕراً  زال مٚ افيِامت

 وْن٣مُره٣م يمٝمُٙمٜم٣م ايمٌٝمّم٣مِء، َِمْثؾِ  فمعم سَمَرىْمُتُ٘مؿ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل

َّٓ  فمٛمٜم٣م َيزيغُ  ٓ ؽمقاءٌ   .«  ه٣ميمٌِؽ  إ

 اذا افَرآن وٕقر افًْٜ وٕقر اإليامن وٕقر افًِؿ ٕقر هق افذي اهلل ؾْقر

 افوالل مـ واهلدى افٌٚضؾ مـ احلؼ ظِؿ أحداً  وجؾ ظز اهلل أظىٚه

 هذا وـٚن ادًهٜٔ مـ وافىٚظٜ افٌدظٜ مـ وافًْٜ افؼك مـ وافتقحٔد

 . أخرويٜ حٔٚتف وذم افززخٜٔ حٔٚتف وذم افدٕٔقيٜ حٔٚتف ذم فف مالزمًٚ  افْقر
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 افؼك طِامت ذم افًْٔغ مٌك ـٚن وإن طِامت ذم ؾٓق افُٚؾر وأمٚ

 ادثؾ ذـر أن بًد وجؾ ظز اهلل ؿٚل وفذفؽ وادًهٜٔ وافٌدظٜ واجلٓؾ

لٍّ  زَمْحرٍ  دِم  ىَمُٓمُٙمَمٍت  َأوْ ﴿  :فُِٚؾريـ ـ ََمْقٌج  َيْٕمَُم٣مهُ  جلهِّ ـ ََمْقٌج  هَمْقوِمفِ  َمِّ  هَمْقوِمفِ  َمِّ

ْ  َيَدهُ  َأطْمَرَج  إَِذا زَمْٔمضٍ  هَمْقَق  زَمْٔمُّمَٜم٣م ـُمُٙمَمٌت  ؽَمَح٣مٌب  ْ  َوََمـ ۚ   َيَراَه٣م َيَ٘مْد  ََل  َلَّ

 [. 22: افْقر] ﴾ ٞمهقرٍ  َِمـ يَمفُ  هَمَم  ُٞمقًرا يَمفُ  اهلل ََئَْمؾِ 

 يتَِٛ ؾٓق بهرتف ذم ٕقراً  8 ؿٌِف ذم ٕقراً  فف وجؾ ظز اهلل جيًؾ ل ٚفُٚؾرؾ

 ادًقدة اديِّٜ افْٚر درـٚت ذم افَٔٚمٜ يقم ويُقن افًئؿ افؼ طِامت ذم

 . بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ ادحرؿٜ

٣م همِٝمَٜم٣م َيَرْونَ  َٓ ﴿  فمٓمٝمؿ ٕقرٌ  ذم اإليامن أهؾ بْٔام ًً َٓ  ؾَمْٚم *  َزَْمَٜمِريًرا َو

٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوَداٞمَِٝم٥مً   [12-11:اإلًٕٚن] ﴾ سَمْذيمِٝماًل  وُمُْمقهُمَٜم٣م َوُذيمَِّٙم٦ْم  ـماَِلَُلَ

 افكاط ظذ بف يّنقن ٕقراً  يًىٔٓؿ وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن افكاط ظذ ٕقرٌ 

َٔمكَٰ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  سَمَرى َيْقمَ ﴿ : بتاممف اهلل ويدظقن ًْ  َأْيِدَيِؿْ  زَمكْمَ  ُٞمقُرُهؿ َي

اىُمؿُ  َوزمَِٟمْيَمِْنِؿ ِري صَمٛم٣َّمٌت  ايْمَٝمْقمَ  زُممْمَ تَِٜم٣م َِمـ ََتْ َْْن٣َمرُ  ََتْ ْٕ ـَ  ا يمَِؽ  همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمِِدي  ُهقَ  َذَٰ

 [ 10:احلديد] ﴾ ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ايْمَٖمْقزُ 

ـٍ  ذم يٌؼون  ادقضـ ٍٕس ذم افْقر بتامم وجؾ ظز اهلل ويدظقن مقض

 احلٚٓت وصدة إهقال صدة مع ظْف يزيٌقن ؾال ظِٔٓؿ اهلل ًّٕٜ مـ وهذا

 ـٕٚقا مٚ ؿدر ظذ ٕقراً  وجؾ ظز اهلل يًىٔٓؿ ادْٚؾَقن بْٔام وافِحيٚت
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 ظذ يًتَروا أن إػ مًٓؿ ٕقرهؿ ؾُٔقن اخلر مـ وييٓرون ُيَراُءون

 فِٔٓؿ ذم يالزمقه ل ٕهنؿ افْقر ذفؽ وجؾ ظز اهلل ؾٔذهٛ افكاط

 افًنٚء صالة ادْٚؾَغ ظذ صالة أثَؾ ُٕٚٝؾ وجٓٚرهؿ وههؿ وهنٚرهؿ

 وٓ افْٚس ُيَراُءونَ  و يتخٍقن ؾُٕٚقا طِّٜ ذم صالتٚن ٕهنام افٍجر وصالة

أحقج مٚ يُقن  افكاط ظذ افْقر حرمقا وفذفؽ ؿِٔال إٓ اهلل يذـرون

ـَ  َواظمُْٛم٣َمهمَِٗم٣مُت  اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقنَ  َيُٗمقُل  َيْقمَ ﴿ إفٔف, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ِذي  آََمٛمُقا يمِٙمَّ

قا َوَراَءىُمؿْ  اْرصِمُٔمقا وِمٝمَؾ  ٞمهقِرىُمؿْ  َِمـ َٞمْٗمَتٌِْس  اٞمُٓمُروَٞم٣م ًُ َب  ُٞمقًرا هَم٣ميْمَتِٚم  هَمُيِ

قرٍ  زَمْٝمٛمَُٜمؿ ًُ َْح٥َمُ  همِٝمفِ  زَم٣مؿمِٛمُفُ  زَم٣مٌب  يمَّفُ  زمِ ٌَٙمِفِ  َِمـ َوـَم٣مِهُرهُ  ايمرَّ ْ  ُيٛم٣َمُدوَْنُؿْ *  ايْمَٔمَذاُب  وِم  َأََل

َٔمُ٘مؿْ  َٞمُ٘مـ ُ٘مؿْ  هَمَتٛمُتؿْ  َويَمَٰ٘مِٛمَُّ٘مؿْ  زَمعَمَٰ  وَم٣ميُمقا َمَّ ًَ ِْمُتؿْ  َأٞمُٖم ٌُْتؿْ  َوسَمَرزمَّ سْمُ٘مؿُ  َواْرسَم  َونَمرَّ

َََم٣مِنه  ْٕ ىُمؿ اهلل َأَْمرُ  صَم٣مءَ  ضَمتَّكَٰ  ا  [.12-11:احلديد]﴾ ايْمَٕمُرورُ  ٣مهللزمِ  َونَمرَّ

 . افَرار وبئس افْٚر ذم وتَٚدظقا هتٚووا حغ طِّٜ ذم حٔٚهتؿ هٚرتؾ

ر مًِؿ ؾٔٚ ر 8 بٚإليامن ًٍٕؽ َٕقِّ ر 8 بٚإلحًٚن ًٍٕؽ َٕقِّ  بىٚظٜ ؿزك َٕقِّ

ر 8 افرمحـ  اهلل صذ افٌْل ؿٚل اخلر أهؾ شٌٔؾ بًِقك وأخراك دٕٔٚك َٕقِّ

ِ  » :وشِؿ ظِٔف ٣مئكمَ  زمممِّ  «ايمٗمٝم٣مَم٥مِ  يقمَ  ايمت٣َّممِّ  زم٣ميمٛمهقرِ  اظم٣ًمصمدِ  إلم ايمٓمهَٙمؿِ  دم اظمُمَّ

 . أخرجف أمحد 

ِ »  ًٕؿ افًّؾ جْس مـ ٚجلزاءؾ ٚئغَ  بؼِّ َِؿِ  ذم ادنَّ  بٚفُّْقرِ  ادًٚجدِ  إػ افيُّ

ِٜ  يقمَ  افتَّٚمِّ   وًػ ؿد ربام َيرج وهذا وبًدٍ  وٕقم شٌٍٚت  ذم افْٚس شافَٔٚم
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 مـ ادسبهغ وَينك وافَرى افٌقادي ذم ٓشٔام اهلقام مـ َينك بكه

 ؾٖـرمف وتًٚػ شٌحٕٚف افًالم ادِؽ فىٚظٜ خرج ذفؽ ومع واجلآن اإلٕس

 :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وأبٔض ٕقر وجٓف يُقن بؾ افَٔٚمٜ يقم افتٚم بٚفْقر

ٌَْٝمضه  َيْقمَ ﴿ َقده  ُوصُمقهٌ  سَم ًْ ٣م ُوصُمقهٌ  َوسَم ـَ  هَمَٟمَمَّ ْت  ايمَِّذي  زَمْٔمَد  َأىَمَٖمْرسُمؿ ُوصُمقُهُٜمؿْ  اؽْمَقدَّ

٣م*  سَمْ٘مُٖمُرونَ  ىُمٛمُتؿْ  زمَِم  ايْمَٔمَذاَب  هَمُذووُمقا إِيَمٞمُِ٘مؿْ  ـَ  َوَأَمَّ ٦ْم  ايمَِّذي  ُوصُمقُهُٜمؿْ  ازْمَٝمّمَّ

 [125-124:ظّران آل] ﴾ طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  اهلل َرَْح٥َمِ  هَمِٖمل

ـْ  و ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ُهَرْيَرَة, َأيِب  َظ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  إِنَّ »: َوَش ٣ٌَمدِ  َِم  فِم

٣ٌَمًدا اهلل َْٞمٌَِٝم٣مءُ  َيْٕمٌُِْمُٜمؿُ  فِم ْٕ َٜمَداءُ  ا ـْ : وِمٝمَؾ  «َوايمُمه ٛم٣َم ُهْؿ؟ ََم ٌهُٜمؿْ  يَمَٔمٙمَّ  ُهؿْ : »وَم٣مَل . ُٞمِح

٣مزمهقا وَمْقمٌ  ـْ  اهلل زمِٛمُقرِ  ََتَ َٓ  َأْرضَم٣ممٍ  نَمغْمِ  َِم ٣مٍب، َو ًَ ـْ  ََمٛم٣َمزمِرَ  فَمعَم  ُٞمقرٌ  ُوصُمقُهُٜمؿْ  َأْٞم  َِم

َٓ  ايمٛم٣َّمُس  طَم٣مَف  إِنْ  َُي٣َمهُمقنَ  َٓ  ُٞمقٍر، َٓ } وَمَرأَ  شُمؿَّ  «ايمٛم٣َّمُس  ضَمِزنَ  إِنْ  َُيَْزُٞمقنَ  َو  إِنَّ  َأ

َٓ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَمْقٌف  َٓ  اهلل َأْويمَِٝم٣مءَ  َزُٞمقنَ  ُهؿْ  َو أخرجف أبق  "[ ٥7: يقٞمس] {َُيْ

 يًذ .

وافْقر هق ظىٚء اهلل فِّٗمْغ, أمٚ افُٚؾريـ ؾال حظ هلؿ ؿٚل اهلل ظز 

ْ  َوََمـ﴿  :وجؾ   [ 22:افْقر] ﴾ ٞمهقرٍ  َِمـ يَمفُ  هَمَم  ُٞمقًرا يَمفُ  اهلل ََئَْمؾِ  َلَّ

 وٕقر رمحٜ وفُْٓٚ طٚهرهٚ ذم مقحنٜ ميِّٜ ادًِّغ ؿٌقر ـٚن ّٓامؾ

 8 افِقن حًـ 8 افقجف حًـ رجٌؾ  ويٖتٔف افٌك مد فف ؾًٍٔ  بٚضْٓٚ ذم

 . بٚخلر يٖت افذي وجٓؽ ؾَٔقل افثٔٚب حًـ
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 دمد ؾربام دمٓٔزهٚ ذم تٍْْقا ؿد افدول بًض ذم ٓشٔام ادؼـغ وؿٌقر

 ؿد فألمقات شُـ وهل فألحٔٚء شُـ تيْٓٚ ظديدات ضقابؼ إػ ظامرات

ٌٜ  ؿٌقرٌ  وفُْٓٚ افزيْٜ مـ ذفؽ بٌر وزيْقهٚ بٚفُٓربٚء ٕقروهٚ  ظذ ميِّ

 ويُقٕقن حٚهلؿ وينتد أوالظٓؿ وتتخٚفػ ظِٔٓؿ تؤؼ حٔٞ أصحٚهبٚ

 طِامت مـ حٚل أشقء ظذ افدٕٔٚ ذم ـٕٚقا ـام حٚل أشقأ ظذ افَٔٚمٜ ذم

 افًالمٜ وجؾ ظز اهلل ًٕٖل وافًٔئٚت وادًٚص واخلراؾٚت وافٌدع افؼك

 . وافًٚؾٜٔ, واهلل ادًتًٚن 

 . وافًٚؾٜٔ افًالمٜ اهلل ًٕٖل

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1الضعيفو القوي المؤمن :والعشرون الثامن مجلسال

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .ط ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 أمٚ بًد :

 إمر وهذا وافًْٜ افُتٚب ظِٔف دل أمرٍ  ظـ ذم هذا ادجِس ٕتُِؿ

 هريرة أيب حديٞ توّْف مٚ وهق مذمقم وصٌؼ  ممدوح صٌؼ  صَغ إػ يًَْؿ

 :مًِؿ أخرجف افذي ظْف اهلل رِض

ـَ  اهلل إلِم َوَأضم٤مه  طمغمٌ  ايْمَٗمِقيه  اظم٠ُمَِمـ» ـِ  َِم ِٔمٝمِػ  اظم٠ُْمَِم . طمغْمٌ  ىُمؾٍّ  ودم ايمّمَّ

ـْ  يٛمَْٖمُٔمَؽ، ََم٣م فَمعَم  اضْمِرْص  : سمٗمْؾ  همالَ  يشءٌ  أص٣مزَمؽ وإنْ . سَمْٔمَجزْ  َوَٓ  ٣مهللزمِ  واؽْمَتِٔم

ـْ  َوىمَذا، ىَمَذا ىم٣منَ  ىَمَذا هَمٔمْٙم٦ُم  َأنِّ  يَمقْ  رَ : وُمْؾ  َويَم٘مِ  يَمقْ  هَم١مِنَّ  هَمَٔمَؾ، ؾَم٣مءَ  وََم٣م ،اهلل ومدَّ

ْٝمَْم٣من فَمَٚمَؾ  سَمْٖمَتُح    «ايمُمَّ

 وافْٚس إيامٕف َٕص مـ افؤًػ وادٗمـ إيامٕف زاد مـ افَقي ٚدٗمـؾ

 ظز اهلل ظٌٚد وخِص ـٚدالئُٜ إيامٕف ـّؾ مـ مْٓؿ تٍٚوتقني افٌٚب هذا ذم

 وافنٔٚضغ وادْٚؾَغ ـٚفُٚؾريـ إيامٕف ذهٛ مـ ومْٓؿ افٌؼيٜ مـ وجؾ

 وفُؾٍ  وادقحديـ ادًِّغ ًهٚةـ إيامٕف وًػ ـمم ذفؽ بغ ومْٓؿ

 . أحُٚمف

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام شوال شهر من الرابع في المجلس هذا كان 
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 بُرامٚت ويُرمقن ظذاب وٓ حًٍٚب  بٌر اجلْٜ ؾٔدخِقن اخلِص أمٚ

 . افداريـ

, ؿٚل اهلل أبٚد أبد ؾٔٓٚ وَيِدون افْٚر ؾٔدخِقن افٍُر ذم اخلِص وأمٚ

زمِثكِمَ ( 77) ََمآزًم٣م يمِٙمْم٣َّمنِمكمَ ( 79) َِمْرَص٣مًدا ىَم٣مَٞم٦ْم  صَمَٜمٛمَّؿَ  إِنَّ }ظز وجؾ:   همِٝمَٜم٣م َٓ

َٓ  زَمْرًدا همِٝمَٜم٣م َيُذووُمقنَ  َٓ ( 72) َأضْمَٗم٣مزًم٣م ازًم٣م َو َّٓ ( 72) َِشَ ٣موًم٣م ََحِٝمًم  إِ ًَّ ( 7٦) َونَم

 [04 - 01: افٌْٖ] { ِوهَم٣موًم٣م صَمَزاءً 

ـَ  إِنَّ }وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ايمَِّذي ٣مِْلَ ؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايمِمَّ  صَمٛم٣َّمُت  ََلُ

ًٓ  ايْمِٖمْرَدْوسِ  ـَ ( 922) ُٞمُز ٌُْٕمقنَ  َٓ  همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمِِدي ًٓ  فَمٛمَْٜم٣م َي : افُٓػ] { ضِمَق

ـُ  , و[126 ,125 ٌٍَّٚس, ظـ اْب ـِ  َظ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ  ": َؿَٚل  َوَش

ََُمُؿ، فَمقَمَّ  فُمِرَو٦ْم  ْٕ َهْٝمُط، َوََمَٔمفُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلَّ  هَمَرَأْي٦ُم  ا  َوايمٛمٌَِّلَّ  ايمره

صُمُؾ  َوََمَٔمفُ  صُماَلِن، ايمرَّ  فَمٓمِٝمٌؿ، ؽَمَقادٌ  رِم  ُرهمِعَ  إِذْ  َأضَمٌد، ََمَٔمفُ  يَمْٝمَس  َوايمٛمٌَِّلَّ  َوايمرَّ

ُؿْ  هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم  تِل، َأْنَّ ـْ  َووَمْقَُمُف، َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  َُمقؽَمك َهَذا: رِم  هَمِٗمٝمَؾ  ُأَمَّ  َويَم٘مِ

هُُمِؼ، إلَِم  اْٞمُٓمرْ  ْٕ هُُمِؼ  إلَِم  اْٞمُٓمرْ : رِم  هَمِٗمٝمَؾ  فَمٓمِٝمٌؿ، ؽَمَقادٌ  هَم١مَِذا هَمٛمََٓمْرُت  ا ْٕ طَمِر، ا ْٔ  ا

ُتَؽ  َهِذهِ : رِم  هَمِٗمٝمَؾ  فَمٓمِٝمٌؿ، ؽَمَقادٌ  هَم١مَِذا ٌُْٔمقنَ  َوََمَٔمُٜمؿْ  ُأَمَّ ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُٙمقنَ  َأيْمًٖم٣م ؽَم  اجْلَ

٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  ًَ َٓ  ضِم  ُأويَمئَِؽ  دِم  ايمٛم٣َّمُس  هَمَخ٣مَض  ََمٛمِْزيَمفُ  هَمَدطَمَؾ  َْنََض  شُمؿَّ  ،" فَمَذاٍب  َو

ـَ  ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُٙمقنَ  ايمَِّذي ٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  اجْلَ ًَ َٓ  ضِم ُٜمؿُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  فَمَذاٍب، َو ـَ  هَمَٙمَٔمٙمَّ  ايمَِّذي

ٌُقا َؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقَل  َصِح ُٜمؿُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َوؽَمٙمَّ ـَ  هَمَٙمَٔمٙمَّ  ُويمُِدوا ايمَِّذي
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ؽْماَلمِ  دِم  ْ  اإْلِ ىُمقا َوََل  اهللُ  َصعمَّ  اهللِ  َرؽُمقُل  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَخَرَج  َأؾْمَٝم٣مءَ  َوَذىَمُروا هلِل،زم٣ِم ُيمْمِ

وُه، «همِٝمِف؟ خَتُقُوقنَ  ايمَِّذي ََم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙمََّؿ، فَمَٙمْٝمفِ  ـَ  ُهؿُ : »هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمطْمػَمُ  َٓ  ايمَِّذي

َٓ  َيْروُمقَن، وُمقَن، َو ؼَمْ ًْ َٓ  َي وَن، َو ُ ِؿْ  َوفَمعَم  َيَتَْمغمَّ ُٙمقنَ  َرهبِّ ٣مؾَم٥مُ  هَمَٗم٣ممَ  ،«َيَتَقىمَّ ـُ  فُم٘مَّ  زْم

، ـٍ َٔمَٙمٛمِل َأنْ  اهللَ  اْدعُ  ": هَمَٗم٣مَل  حِمَِْم  َرصُمٌؾ  وَم٣ممَ  شُمؿَّ  «َِمٛمُْٜمْؿ؟ َأْٞم٦َم : »هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْٜمْؿ، ََيْ

َٔمَٙمٛمِل َأنْ  اهللَ اْدعُ : هَمَٗم٣مَل  آطَمُر، ٌََٗمَؽ : »هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْٜمْؿ، ََيْ ٣م ؽَم ٣مؾَم٥مُ  هِبَ متٍؼ ظِٔف  «فُم٘مَّ

. 

٣م}وؿٚل تًٚػ:  ـَ  هَمَٟمَمَّ ؿْ  ايمٛم٣َّمرِ  هَمِٖمل ؾَمُٗمقا ايمَِّذي ( 92٥) َوؾَمِٜمٝمٌؼ  َزهمغِمٌ  همِٝمَٜم٣م ََلُ

ـَ  َمَواُت  َداََم٦ِم  ََم٣م همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمِِدي ًَّ َْرُض  ايم ْٕ َّٓ  َوا ٣مٌل  َرزمََّؽ  إِنَّ  َرزمهَؽ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م إِ  ظم٣َِم هَمٔمَّ

 [125 ,124: هقد] {ُيِريُد 

 ادحرمٚت بًض ارتُٚب أو افقاجٌٚت بًض بسك إيامٕف وًػ مـ وأمٚ

 صٚء وإن فف ؽٍر وجؾ ظز اهلل صٚء إن ادنٔئٜ حتٝ ؾٓق مْٓٚ يتٛ ول ومٚت

كَ  َأن َيْٕمِٖمرُ  َٓ  اهلل إِنَّ ﴿ , ؿٚل اهلل: ظذبف يمَِؽ  ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ  ﴾َيَُم٣مءُ  ظمَِـ َذَٰ

 وؿد أحًـ افًٍٚريْل إذ يَقل: 

 افًىٚ فذي مٍقض ؾٖمره ** اخلىٖ مـ يتٛ ول يّٝ ومـ

 افًْؿ وأجزل أظىك ينٖ وإن ** إتَؿ صٚء وإن  يًٍق ينٖ ؾ٘ن

 ؿٚل وافًْٜ افَرآن ظِٔف دل افذي اإليامن زيٚدة ذم ًًٕك أن ظِْٔٚ ؾٚدتًغ

ُ٘مؿ َيٗمقُل  ََمـ هَمِٚمٛمُٜمؿ ؽمقَرةٌ  ُأٞمِزيَم٦م َم٣م َوإِذا﴿ :وجؾ ظز اهلل  إيمًٞم٣م هـِذهِ  زاَدسمفُ  َأيه
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٣م ـَ  هَمَٟمَمَّ ٣م*  َيًَتٌمِمونَ  َوُهؿ إيمًٞم٣م هَمزاَدُِتؿ آََمٛمقا ايمَّذي ـَ  َوَأَمَّ  وُمٙمقهِبِؿ دم ايمَّذي

٣م هَمزاَدُِتؿ ََمَرٌض  ًً ِٜمؿ إلِم ِرصم ًِ -102:افتقبٜ] ﴾ ىم٣مهمِرونَ  َوُهؿ َوَم٣مسمقا ِرصم

103 ] 

َم ﴿  :وجؾ ظز اهلل وؿٚل ـَ  اظم٠ُمَِمٛمقنَ  إِٞمَّ  َوإِذا وُمٙمقهُبُؿ َوصِمَٙم٦م اهلل ُذىمِرَ  إِذا ايمَّذي

ِؿ َوفَمعم إيمًٞم٣م زاَدُِتؿ آي٣مسُمفُ  فَمَٙمٝمِٜمؿ سُمٙمَِٝم٦م ٙمقنَ  َرهبِّ ـَ *  َيَتَقىمَّ الةَ  ُيٗمٝمٚمقنَ  ايمَّذي  ايمِمَّ

 [ 1-0:إٍٕٚل] ﴾ ُيٛمِٖمٗمقنَ  َرَزومٛم٣مُهؿ َوِِم٣ّم

ـَ  َوَيْزَدادَ ﴿  : وجؾ ظز اهلل وؿٚل  11:اددثر﴾] إِيَمًٞم٣م آََمٛمُقا ايمَِّذي

ضَْمَزاَب  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َرَأى َوظم٣ََّم: ﴿ وجؾ ظز اهلل وؿٚل ْٕ  َوفَمَدَٞم٣م ََم٣م َهـَذا وَم٣ميُمقا ا

َّٓ  َزاَدُهؿْ  َوََم٣م َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل َوَصَدَق  َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل ٙمِٝمًم  إِيَمًٞم٣م إِ ًْ  ﴾ َوسَم

 [ 00:إحزاب]

ـَ  اهلل َوَيزيُد ﴿ : وجؾ ظز اهلل وؿٚل  :[ مريؿ] ﴾ ُهًدى اهَتَدوا ايمَّذي

 وهل اإليامن زيٚدة ظذ سحيٜ دٓفٜ افدافٜ إدفٜ مـ ذفؽ ؽر إػ

 زيٚدة ظذ اهلل رمحف افٌخٚري واشتدل اإليامن َٕهٚن ظذ فِدٓفٜ متوّْٜ

 َوَأَْتَْٚم٦ُم  ِديٛمَُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َأىْمَٚمْٙم٦ُم  ايْمَٝمْقمَ ﴿  :وجؾ ظز اهلل بَقل وَٕهٕٚف اإليامن

ًٚ مـ افُامل ؾٓق  :ؿٚلحٔٞ [ 1:ادٚئدة]﴾ ٞمِْٔمَٚمتِل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؾ٘ذا ترك صٔئ

 . ٕٚؿص
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 ؾٌٌْٔل بٚدًهٜٔ ويَْص بٚفىٚظٜ يزيد اإليامن أن افًْٜ أهؾ ظَٔدة ومـ

 زاد ؾُِام هبٚ وجؾ ظز اهلل يَِك حتك وافَربٚت افىٚظٚت يالزم أن فًٌِد

 إيامٕف َٕص افهٚف  افًّؾ َٕص وـِام بحًٌف إيامٕف زاد افهٚف  ظِّف

 رم فم٣مَدى ََمـ » :افٌخٚري ذم ظْف اهلل رِض هريرة أيب حديٞ وذم وبحًٌف

َب  وَم٣م زم٣مظمَح٣مرزم٥م، آَذْٞمُتفُ  همَٗمْد  ويمِٝم٣ًّم ٌِْدي إرَمَّ  سَمَٗمرَّ ْو٦ُم  ِم٣َّم إرَمَّ  أضَم٤مَّ  زمًمءٍ  فَم  اهْمؼَمَ

ٌِْدي َيزاُل  وَم٣م فمٙمٝمف، ُب  فَم ٌَُّف، ضمتَّك زم٣ميمٛمَّقاهمِؾِ  إرَمَّ  َيَتَٗمرَّ ٌُْتفُ  هم١مذا ُأضِم ٌَ  ىُمٛم٦ُْم : أضْم

َٚمعُ  ايمذي ؽَمْٚمَٔمفُ  ًْ هُ  زمف، َي ٌٌِْمُ  ايمذي وزَمٌَمَ ٌْْمُِش  ايمَّتل وَيَدهُ  زمف، ُي  وِرصْمَٙمفُ  هب٣م، َي

فُْمْمَِٝمٛمَُّف، ؽَمَٟميَمٛمِل وإنْ  هب٣م، َيْٚمًِم  ايمَّتل ـِ  َٕ فُ  اؽْمَتٔم٣مَذِن  ويَمئِ فُِمٝمَذٞمَّ َٕ  » 

 إػ بف يتَرب مٚ وأحٛ اهلل ظْد حمٌقٌب  ادٗمـ أن احلديٞ مـ افنٚهدو

 زداد افْقاؾؾ مـ ازداد واذا افقٓيٜ بذفؽ وتْٚفف افٍرائض وجؾ ظز اهلل

 ًٜ ًٜ  ؿرب  . افَْص حلَف َٕص ذاإو ومْزفٜ ورؾً

 

 ََمـ »: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل مًِؿ ظْد شًٔد أيب حديٞ ذمو

هُ  َُمٛمَْ٘مًرا َِمٛمُ٘مؿ َرَأى ْ ْ  هم١منْ  زمَٝمِدِه، هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ َتْمِعْ  ََل ًْ ْ  هم١منْ  هَمٌِٙم٣ًِمٞمِِف، َي َتْمِعْ  ََل ًْ  هَمٌَِٗمْٙمٌِِف، َي

 . «اإليمنِ  أْؤَمُػ  وذيمَؽ 

 8 هلٚ مٌٌيًٚ  8 فُِّْرات مٌراً  ادٗمـ ـٚن اذا يزيد اإليامن أن ظذ ؾدل

 أحٛ ؾّـ يتٍٚوتقن افْٚس أن إٓ ذفؽ مْف يَع ل اذا ويَْص مْٓٚ حمذراً 
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 ٍلؾ إثّف مـ شِؿ ادُْر أبٌض ومـ يًِّف ل وإن إثّف مـ ٕٚفف ادُْر

ؿُ  شَماَلٌث  " :ـٌنٜ أيب حديٞ ًِ ، ُأوْم َـّ شُمُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمِٜم  ،" هَم٣مضْمَٖمُٓمقهُ  ضَمِديًث٣م َوُأضَمدِّ

٣م ": وَم٣مَل  ؿُ  ايمَّتِل ايمثَّاَلُث  هَمَٟمَمَّ ًِ َـّ  ُأوْم فُ : فَمَٙمْٝمِٜم َص  ََم٣م هَم١مِٞمَّ ٌْدٍ  ََم٣مَل  َٞمٗمَّ ،وٓ  َصَدوَم٥مٌ  فَم

 َٓ ٌٌْد  ـُمٙمِؿَ  َو َّٓ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمِْمػِمُ  زمَِٚمْٓمَٙمَٚم٥مٍ  فَم ٣م اهللُ َزاَدهُ  إِ ا، هِبَ َٓ  فِمزًّ ٌٌْد  َيْٖمَتُح  َو  زَم٣مَب  فَم

َٟميَم٥مٍ  ًْ َّٓ  ََم ٣م هَمْٗمٍر، زَم٣مَب  يَمفُ  اهللُ هَمَتَح  إِ شُمُ٘مؿْ  ايمَِّذي َوَأَمَّ فُ  ،" هَم٣مضْمَٖمُٓمقهُ  ضَمِديًث٣م ُأضَمدِّ  هَم١مِٞمَّ

َم  ": وَم٣مَل  ْٞمَٝم٣م إِٞمَّ َْرزَمَٔم٥مِ  ايمده ٌٌْد :   َٞمَٖمرٍ  ِٕ ًٓ  اهللُ  َرَزوَمفُ  فَم ُف، همِٝمفِ  َيتَِّٗمل هَمُٜمقَ  َوفِمْٙمًم، ََم٣م  َرزمَّ

فُ  همِٝمفِ  اهلل َوَئْمَٙمؿُ  َرَِحَُف، همِٝمفِ  َوَيِِمُؾ  : وَم٣مَل  " اظمَْٛم٣َمِزلِ  زمَِٟمهْمَّمؾِ  هَمَٜمَذا ": وَم٣مَل  ،" ضَمٗمَّ

ٌٌْد  " ْ  فِمْٙمًم  اهللُ َرَزوَمفُ  َوفَم ؟ َيْرُزوْمفُ  َوََل ًٓ  ََم٣مٌل  رِم  ىَم٣منَ  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  ": وَم٣مَل  " ََم٣م

٣م ": وَم٣مَل  " هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  فَمِٚمْٙم٦ُم  ٌٌْد  ": وَم٣مَل  ،" ؽَمَقاءٌ  هَمَٟمصْمُرُُهَ ًٓ  اهللُ َرَزوَمفُ  َوفَم  ََم٣م

 ْ ٌِطُ  هَمُٜمقَ  فِمْٙمًم، َيْرُزوْمفُ  َوََل ُف، همِٝمفِ  َيتَِّٗمل َٓ  فِمْٙمٍؿ، زمَِٕمغْمِ  ََم٣ميمِفِ  دِم  َُيْ َٓ  َرزمَّ  همِٝمفِ  َيِِمُؾ  َو

ُف، َٓ  َرَِحَ ُف، همِٝمفِ  اهلل َئْمَٙمؿُ  َو ٧ٌَِم  هَمَٜمَذا ضَمٗمَّ ٌٌْد  ": وَم٣مَل  " اظمَْٛم٣َمِزلِ  زمَِٟمطْم ْ  َوفَم  َيْرُزوْمفُ  ََل

، اهللُ ًٓ َٓ  ََم٣م  ِهلَ : وَم٣مَل  هُماَلٍن، زمَِٔمَٚمؾِ   يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  ََم٣مٌل  رِم  ىَم٣منَ  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  فِمْٙمًم  َو

٣م ٞمِٝمَُّتُف،  أخرجف أمحد . " ؽَمَقاءٌ  همِٝمفِ  هَمِقْزُرُُهَ

افهػ و افّٔغ وأصحٚب شٚبَغ إػ ادٗمْغ وجؾ ظز ؿًؿ وؿد

 ادٌٚدرة أن إٓ مجًًٔٚ  اخلر هلؿ يرجك فُـ ؿهقر ٕقع ظْده مـافثٚفٞ 

ـَ  ايْم٘مَِت٣مَب  َأْوَرشْمٛم٣َم شُمؿَّ ﴿ :وجؾ ظز اهلل ؿٚل مىِقبٜ ـْ  اْصَْمَٖمْٝمٛم٣َم ايمَِّذي ٣ٌَمِدَٞم٣م َِم  فِم
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ٌ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  فِ  ـَم٣مَِل ًِ ْٗمَتِِمٌد  َوَِمٛمُْٜمؿ يمِّٛمَْٖم اِت  ؽَم٣مزمٌِؼ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  َمه غْمَ  ُهقَ  َذيمَِؽ  اهلل زم١ِمِْذنِ  زم٣ِمخْلَ

 [.10:ؾٚضر] ﴾ايْمَ٘مٌغِمُ  ايْمَٖمّْمُؾ 

 هق وادَتهد اإليامن أصؾ وجقد مع افٌُٚئر مرتُٛ هق فًٍْف ؾٚفيٚل

 ادحٚؾظ ظذ هق بٚخلرات وافًٚبؼ هلٚ ادالزم افقاجٌٚت ظذ ادحٚؾظ

 . ادًتحٌٚت مـ وادًتُثر افقاجٌٚت

 ادرؤٜ افؼظٜٔ بٚفىرق إيامٕف زيٚدة ذم يًًك أن فإلًٕٚن ٓبد ؾ٘ذاً 

 شٌٛ هل متٚبًتف ؾ٘ن افزيٜ خر وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّد ذفؽ ذم متٚبًًٚ 

 .افًئؿ اخلر

ـْ  مًِؿ وذم َٜ  َظ َِ , َحَْْي ِِّٔديِّ َُش ْٕ ٚنَ  -: َؿَٚل  ا ـَ ـْ  َو تَِّٚب  ِم  اهللِ  َرُشقلِ  ـُ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َِْٔل: َؿَٚل  - َوَش
َِ ٍر, َأُبق َف ُْ َٚل  َب ََ َْٔػ : َؾ ؟ ـَ َٝ ْٕ ُٜ  َيٚ َأ َِ  َحَْْي

ُٝ : َؿَٚل  ِْ , ََٕٚؾَؼ : ُؿ ُٜ َِ ٌَْحٚنَ : َؿَٚل  َحَْْي قُل؟ َمٚ اهللِ ُش َُ ُٝ : َؿَٚل  َت ِْ قنُ : ُؿ ُُ  ِظْْدَ  َٕ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َِ ََِّؿ, َظ َٕٚ َوَش ُر ِـّ رِ  ُيَذ , بِٚفَّْٚ ِٜ َّٕٚ َحتَّك َواجْلََّْ َٖ , َرْأُي  ـَ  َظْغٍ

ـْ  َخَرْجَْٚ َؾَِ٘ذا ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ِظْْدِ  ِم َِ ََِّؿ, َظ َْٚ َوَش ًْ َْزَواَج  َظَٚؾ ْٕ  ا

دَ  َٓ َْو ْٕ ِٚت, َوا ًَ ْٔ َْٔٚ َوافوَّ ًِ ثًِرا, َؾَْ رٍ  َأُبق َؿَٚل  ـَ ُْ ٚ َؾَقاهللِ: َب َّٕ ك إِ ََ ِْ  َهَذا, ِمْثَؾ  َفَْ

 ُٝ َْ َِ َى ْٕ َٕٚ َؾٚ ٍر, َوَأُبق َأ ُْ َْٚ َحتَّك َب ِْ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َظَذ  َدَخ َِ َؿ, َظ َِّ  َوَش

 ُٝ ِْ , ََٕٚؾَؼ : ُؿ ُٜ َِ َٚل  اهللِ َرُشقَل  َيٚ َحَْْي ََ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  َوََم٣م» َوَش

ُٝ  «َذاَك؟ ِْ قنُ  اهللِ َرُشقَل  َيٚ: ُؿ ُُ َٕٚ ِظَْْدَك, َٕ ُر ِـّ رِ  ُتَذ , بِٚفَّْٚ ِٜ ٚ َحتَّك َواجْلََّْ َّٕ َٖ  ـَ
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, َرْأُي  ـْ  َخَرْجَْٚ َؾَِ٘ذا َظْغٍ َْٚ ِظِْْدَك, ِم ًْ َْزَواَج  َظَٚؾ ْٕ دَ  ا َٓ َْو ْٕ ِٚت, َوا ًَ ْٔ  َوافوَّ

َْٚٔ ًِ ثًِرا َٕ َٚل  ـَ ََ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  يَمقْ  إِنْ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِِس  َوايمَِّذي»: َوَش

ىْمِر، َودِم  فِمٛمِْدي، سَمُ٘مقُٞمقنَ  ََم٣م فَمعَم  سَمُدوَُمقنَ   فَمعَم  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  يَمَِم٣مهَمَحْتُ٘مؿُ  ايمذِّ

ـْ  ؿُمُروِمُ٘مْؿ، َودِم  هُمُرؾِمُ٘مؿْ  اٍت  شَماَلَث  «َوؽَم٣مفَم٥مً  ؽَم٣مفَم٥مً  ضَمٛمَْٓمَٙم٥مُ  َي٣م َويَم٘مِ أخرجف  ََمرَّ

 . مًِؿ 

 إظامل إػ وبٚدروا افدٕٔٚ ذم زهدوا وافْٚر اجلْٜ ذـروا ذاإ هنؿأ وادًْك

 تَهر ٕقع وؿع ربام وإبْٚء وافؤًٚت بٚفزوجٚت صٌِقا واذا افهٚحلٜ

 .افتَهر ذم يتٍٚوتقن وافْٚس

ر َأُبق ؿٚل  ُْ َّٕٚ اهللَؾق:  ظْف اهللَّ  رِض ب ك إِ ََ ِْ ُٝ  َهَذا ِمْثَؾ  فَْ َْ ْٕىِ َٕٚ ؾٚ  َوَأُبق َأ

ر ُْ َِْْٚ حتك َب ْٔفِ  اهللُ  َصّذ  اهللَّ  رشقل َظذ دَخ َِ َِّؿ َظ ُٝ .  وَش ِْ َُ ُٜ  َٕٚؾَؼ  ؾ  يٚ حَْْيِ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ  اهللَّ رشقُل  ؾََٚل  , اهللَّ رشقل َِ َِّؿ َظ ُٝ  «َذاَك؟ وََم٣م» : وَش ِْ  يٚ: ُؿ

َٕٚ ِظْْدكَ  ُُٕقنُ  اهللَّ  رشقَل  ُر ِـّ رِ  ُتَذ ِٜ  بٚفَّْٚ ٚ واجْلَْ َّٕ َٖ ْغِ  رْأَي  ـَ ًَ ـْ  َخَرْجَْٚ َؾَِ٘ذا اف  ِم

ًِْٔٚت  وإْوَٓدَ  إَزَواج َظَٚؾًَْٚ ِظِْْدكَ  َْٔٚ وافوَّ ًِ ثِراً  َٕ  اهللَّ  رشقُل  ؾَٚل.  ـَ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ  َِ َِّؿ َظ  سَمُ٘مقُٞمقنَ  ََم٣م فَمعَم  سَمُدوَُمقنَ  يَمقْ  أن زمِٝمِدهِ  َٞمْٖمِِس  َوايمَِّذي»: وَش

ىْمر َودِم  فِمٛمِْدي ـْ  ، ؿُمُروِمُ٘مؿ ودم هُمُرؾِمُ٘مؿ فَمعَم  اظمالئَِ٘م٥مُ  يمَِم٣مهَمحْتُ٘مؿُ  ايمذِّ  ي٣م َويَم٘مِ

 .  « وؽم٣مفم٥مً  ؽم٣مفم٥مً  ضمٛمَْٓمَٙم٥مُ 



 

 

 

 المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف

 

[271] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ًٚ  ظِٔٓٚ حمٚؾيًٚ  افىٚظٚت إػ مٌٚدراً  ـٚن فق اإلًٕٚن أن ومًْك ذفؽ  جمتٌْ

 اذا وفُـ ظٚفٜٔ ومرتٌتف ظئؿ بٚإليامن صٖٕف فُٚن وافًٔئٚت فًِّٚص

 وهدوء افهدر وإؼاح افَِٛ ضّْٖٕٜٔ ذم افير مـ حلَف إيامٕف وًػ

 ذفؽ مـ افَٔٚمٜ يقم حلَف وربام افَْص مـ حلَف مٚ بَدر افىٌٜٔ واحلٔٚة افٌٚل

 . يِحَف مٚ

ٍٟ  صالةٍ  مـ افٍرائض ظذ ادحٚؾيٜ الزمؾ  وٕحق وزـٚةٍ  وصٔٚمٍ  وح

 . ذفؽ

 افَرآن ؿراءة ٓزمو 8 اإليامن زيٚدة أشٌٚب ظيؿأ مـ ؾٕ٘ف افذـر ٓزمو

 ذم تَدم ـام اإليامن يزداد ؾٍٔٓٚ افًِّٜٔ ادجٚفس ٓزم 8 اإليامن يزداد ؾٌف

 واتركمٚ اشتىًٝ  بف وجؾ ظز اهلل امر مٚ ـؾ ٓزمو افُٚتٛ حْيِٜ حديٞ

 وحهقل اإليامن زيٚدة ذم افًئؿ إثر دمد ظْف وجؾ ظز اهلل هنك مٚ ـؾ

٣م فَمِٚمَؾ  ََمـ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل آضّئْٚن ـٌ  َوُهقَ  ُأٞمثك َأو َذىَمرٍ  َِمـ ص٣مِْلً  َُم٠مَِم

٥ٌَمً  ضَمٝم٣مةً  هَمَٙمٛمُحٝمَِٝمٛمَّفُ  ـِ  َأصمَرُهؿ َويَمٛمَجِزَيٛمَُّٜمؿ ؿَمٝمِّ ًَ  ﴾. َئمَٚمٙمقنَ  ىم٣مٞمقا َم٣م زمَِٟمضم

 خىرٍ  ظذ ؾٓق افقاجٌٚت فسـف أو افٌُٚئر فتًٚضٔف إيامٕف وًػ مـ وأمٚ

 .وجؾ ظز اهلل إػ ورجقع ٕهقح تقبٜ إػ حيتٚج ظئؿ

فَ  مَجِٝمًٔم٣م اهلل إلَِم  َوسُمقزُمقا﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل ُ٘مؿْ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َأيه  ﴾ سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙمَّ

 [ 11:افْقر]
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 مـ ؾٚتف مٚ يًِؿ حتك وأخر احلغ بغ ًٍٕف حمٚشٌٜ مـ فإلًٕٚن وٓبد

 رجحٕٚؽ بَدر ادٔزان ذم ؾرجحٕٚؽ وافور افؼ مـ ؾٔف وؿع مٚ أو اخلر

 . إظامل ذم

 دٚ ظْف اهلل رِض مًًقد بـ ظٌداهلل ذم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل

َم  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِِس  َوايمَِّذي» : ؿٚل شٚؿٔف دؿٜ مـ افهحٚبٜ وحؽ  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َأشْمَٗمُؾ  ََلُ

ـْ    .أخرجف أمحد  « ُأضُمدٍ  َِم

 وافٍرائض وافَربٚت بٚفىٚظٚت ظِٔف واإلؿٌٚل اهلل ضٚظٜ ذم اهلل ؾٚهلل

 إػ وافتقبٜ آشتٌٍٚر بّالزمٜ ؾًِْٔٚ ؿكٕٚ أو ظجزٕٚ ؾ٘ن وافقاجٌٚت

 ديْْٚ ذم افَْص فْٚ ًٌٛي ؾٔام آشتّرار أو اإلسار وظدم افَٓٚر افقاحد

ٌٛ  ذفؽ ؾ٘ن  .فِخًٚرة شٌ

٣منَ  إِنَّ ﴾ 9﴿ َوايْمَٔمٌْمِ ؿٚل اهلل ظز وجؾ:   ًَ ٞم َّٓ ﴾ 7﴿ طُمْنٍ  يَمِٖمل اإْلِ  إِ

ـَ  ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ايمَِّذي ٣مِْلَ ؼِّ  َوسَمَقاَصْقا ايمِمَّ ػْمِ  َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمْْلَ  . ﴾2﴿ زم٣ِميمِمَّ

 ادَدور ظذ وافهز ادحيقر وترك ادٖمقر ؾًؾ ظذ ؿٚئؿٌ  8 ديْْٚ هق ٓذاؾ

 .تَهره بَدر افَْص مـ ٕٚفف ؾٔف ؿك ومـ حًَٚ  ادٗمـ ؾٓق ذفؽ ؾًؾ ؾّـ

 ُأويَمئَِؽ  } :إٍٕٚل شقرة أول ذم بٚدٗمْغ يتًِؼ مٚ وجؾ ظز اهلل ذـر دٚو 

٣م اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ُهؿُ  ؿْ  ضَمٗمًّ ِؿْ  فِمٛمَْد  َدَرصَم٣مٌت  ََلُ  [2: إٍٕٚل] {ىَمِريؿٌ  َوِرْزٌق  َوََمْٕمِٖمَرةٌ  َرهبِّ
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ًٚ  طٚهراً  حَٚ ادٗمْقن هؿيًْل  ه ويزيد إيامهنؿ يرؾع دٚ بّالزمتٓؿ وبٚضْ

 .ف ويوًٍ إيامهنؿ يَْص ظام وفًٌدهؿ

ًٚ  يرزؿْٚ أن وجؾ ظز اهلل اشٖل  . دائام إيامٕ

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1رقةالف و اعاالجتم :والعشرون التاسع مجلسال

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .ط ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ 

 ورؽٛ اإلشالم ظِٔف حٞ أحدمهٚ ظئّغ أمريـذم هذا ادجِس  ٕذـر

 . وافٍرؿٜ آجتامع ومهٚ ٓأ وذمف مْف حذر وافثٚين

 إٓ اجلامظٜ تُقن وٓ اجلامظٜ افًئّٜ مًٚئِفو افديـ مٓامت مـ ؾ٘ن

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب ظذ

ـْ  »: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ظْف اهلل رِض ظّر حديٞ ذمو  ََم

ٌُقضَم٥مَ  َيٛم٣َمَل  َأنْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَم٤مَّ  ٛم٥َّمِ  زُمْح َمفَم٥مَ  هَمْٙمَٝمْٙمَزمْ  اجْلَ ْٝمَْم٣منَ  هَم١مِنَّ  اجْلَ  ايْمَقاضِمدِ  ََمعَ  ايمُمَّ

ـْ  َوُهقَ  شْمٛمَكْمِ  َِم ِٓ  . أخرجف أمحد  ش َأزْمَٔمُد  ا

 فقصٜٔ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿص ذم إصًري احلٚرث حديٞ وذم

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ثؿ ٕصحٚبف زـريٚ بـ حئك فقصٜٔ أو ظًٔك

َـّ  َأََمَرِن  اهلل زمَِخْٚمسٍ  آَُمُرىُمؿْ  َوَأَٞم٣م»  أخرهٚ ذم ٚمعُ : هِبِ ًَّ  واجِلٜم٣مدُ  وايمْم٣َّمفم٥مُ  ايم

 . أخرجف افسمذي  « واجلمفم٥مُ  واَلجرةُ 

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام شوال من الخامس في المجلس هذا كان 
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 وهلذا أثرهؿ واؿتٍك شرهؿ ظذ شٚر ومـ افهحٚبٜ هؿ ابتداءً  واجلامظٜ

 أهنؿ أي واجلامظٜ افًْٜ أهؾ ؾٔٓؿ ؿٔؾ وربام بٚجلامظٜ افًْٜ أهؾ شّل

 صذ افٌْل ؿٚل ؾًـ ابـ ظٌٚس  اهلل مـ جٚء افذي احلؼ ظذ اجتًّقا

َتٚمعُ  ٓ» :وشِؿ ظِٔف اهلل تِل ََتْ  أخرجف احلٚـؿ . « َواَليَم٥مٍ  فَمعَم  ُأَمَّ

ؽُمقَل  ُيَُم٣موِمِؼ  َوََمـ:﴿ وجؾ ظز اهلل ؿٚل ذظٜٔ حجٜ اإلمجٚع وـٚن  َِمـ ايمرَّ

َ  ََم٣م زَمْٔمدِ  ٌَكمَّ َدى يَمفُ  سَم  صَمَٜمٛمَّؿَ  َوُٞمِْمٙمِفِ  سَمَقلمَّ  ََم٣م ُٞمَقيمِّفِ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ؽَمٌِٝمؾِ  نَمغْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اَْلُ

 [. 113: افًْٚء] ﴾ ََمِِمغًما َوؽَم٣مَءْت 

 ظذ ؿٚئؿٌ  ادٗمْغ شٌٔؾ ؾ٘ن ﴾ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ؽَمٌِٝمؾِ  نَمغْمَ ﴿ :  ؿقفف ذم افنٚهدو

 وادذهٛ افهحٔحٜ افًَٔدة ظذ آجتامعو وافًْٜ افُتٚب ظذ آجتامع

ٌْؾِ  َوافْمَتِِمُٚمقا﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد ادًتَٔؿ وافكاط افَقيؿ  اهلل زمَِح

 [. 121:ظّران آل] ﴾ َوَٓ سَمَٖمَروُمقا مَجِٝمًٔم٣م

 متًُّغ هبداه مٓتديـ اهلل بحٌؾ مًتهّغ يُقٕقا أن اجلّٔع ؾٖمر

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل بًْٜ

ـْ ؾ ادًِّغ أمر وٓة ظذ اخلروج وجؾ ظز اهلل حرم آجتامع أجؾ مـ ًَ 

ـِ  ُهَرْيَرَة, َأيِب  ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ فُ  َوَش َّٕ ـْ »: َؿَٚل  َأ ـَ  طَمَرَج  ََم  ايمْم٣َّمفَم٥ِم، َِم

َمفَم٥مَ  َوهَم٣مَرَق  ـْ  صَم٣مِهٙمِٝم٥ًَّم، َِمٝمَت٥مً  ََم٣مَت  هَمَمَت، اجْلَ ٦َم  وَم٣مسَمَؾ  َوََم ٝم٥َّمٍ  َراَي٥مٍ  ََتْ  َيْٕمَّم٤ُم  فِمٚمِّ

٥ٌٍَم، ٥ٌٍَم، إلَِم  َيْدفُمق َأوْ  يمَِٔمَِم ٥ًٌَم، َيٛمٌُْمُ  َأوْ  فَمَِم ـْ  صَم٣مِهٙمِٝم٥ٌَّم، هَمِٗمْتَٙم٥مٌ  هَمُٗمتَِؾ، فَمَِم  َوََم
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تِل، فَمعَم  طَمَرَج  ُب  ُأَمَّ َه٣م َيْيِ َٓ  َوهَم٣مصِمَرَه٣م، زَمرَّ ـْ  َيَتَح٣مؾَمك َو َٓ  َُم٠ْمَِمٛمَِٜم٣م، َِم  َيِٖمل َو

٦ُم  َِمٛمِّل هَمَٙمْٝمَس  فَمْٜمَدُه، فَمْٜمدٍ  يمِِذي ًْ  ( .1626أخرجف مًِؿ ) ش َُِمٛمْف َويَم

 مالزمٜ دظقهتؿ افًْٜ أهؾ ظِٔٓٚ بْك افتل افًئّٜ إصقل ّـؾ  

 ظٌد بـ حمّد ادجدد اإلمٚم ذـرهٚ افتل افًتٜ إصقل مـ وهل اجلامظٜ

 افُتٚب ظذ إٓ يتؿ ٓ آجتامع أن اجلّٔع يًرف أن جيٛ فُـ افقهٚب

ـْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: افؼيػ افقحل ٓهنام وافًْٜ  نَمغْمِ  فِمٛمدِ  َِم

 [. 60: افًْٚء] ﴾ ىَمثغًِما اطْمتاَِلهًم٣م همِٝمفِ  يَمَقصَمُدوا اهلل

ٛمَّتِل هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مؿْ  » :ؿٚل افٍرؿٜ صٖن وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ذـر ودٚ ًُ  زمِ

َٙمَٖم٣مءِ  َوؽُمٛم٥َّمِ  ـَ  اخْلُ اؾِمِدي قا اظْمَْٜمِديِّكمَ  ايمرَّ ٣مىُمؿْ  زم٣ِميمٛمََّقاصِمذِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوفَمّمه  َوحُمَْدشَم٣مِت  َوإِيَّ

َُُمقرِ  ْٕ  . أخرجف أبق داود وافسمذي ظـ افًربٚض  « ا

, وأخرة افدٕٔٚ ذم خر ـؾ وشٌٔؾ ادُْٜ وشٌٔؾ افَقة شٌٔؾ هل ؾٚفًْٜ

 وؿد أحًـ أبق ظّرو افداين إذ يَقل:

ـفْ  ثؿّ  افَــرآنُ  ضــريـَـٓٚ ** اجلّْفْ  ضريُؼ  أيـ أخل تدري َْـّ ًُّ  اف

ٌد »  أنذم افٌخٚري  ظـ جٚبر  جٚء ومٚ  ِٔسؾ «ايمٛم٣َّمسِ  زمكْمَ  هَمْرٌق  حُمَٚمَّ

 إػ دظقتف طٓقر بًد ُتٔزوا افْٚس إٕام ادراد أنو افٍرؿٜ إػ افدظقة بف ادراد

 . وؾجٚر أبرارٍ  وإػ وـٍٚر مٗمْغ

 . واحدة مجٚظٜ واصٌحقا احلؼ أهؾ ؾتّٔز
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 مـ ـثراً  وجًؾ اجلامظٜ صالة وأوجٛ اهلل حٞ آجتامع صٖن وفًيؿ

 ﴾ وَم٣مٞمِتكِمَ  اهلل َووُمقَُمقا:﴿ وجؾ ظز اهلل ؿٚل اجلامظٜ ظذ ؿٚئّٜ افديـ أمقر

ؿُ  هَمَٟموَمْٚم٦َم  همِٝمِٜمؿْ  ىُمٛم٦َم  َوإَِذا﴿ : وجؾ ظز اهلل وؿٚل[ 016: افٌَرة] اَلةَ  ََلُ  ايمِمَّ

ٛمُْٜمؿ ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  هَمْٙمَتُٗمؿْ  َٔمَؽ  َمِّ  [ 120:افًْٚء] ﴾ َمَّ

ظـ أيب هريرة و ؽره ذم بٚفؽ ؾام احلرب ذم بٚجلامظٜ أمرهؿ ؿد ـٚن ؾ٘ذا

ْٚم٦ُم  يمَٗمْد » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل الةِ  آَُمرَ  أنْ  َُهَ  شُمؿَّ  هَمُتٗم٣مَم، زم٣ميمِمَّ

الَة، َيُْمَٜمُدونَ  ٓ وَمْقمٍ  ََمٛم٣مِزلِ  إلم ُأطم٣ميمَِػ  َق  ايمِمَّ  .متٍؼ ظِٔف  « فمٙمٝمٜمؿ هَمُٟمضَمرِّ

 «يمرؤيتِفِ  وأهمْمِروا يمرؤيتِِف، ُصقَُمقا»  :طؿٚل رشقل اهلل  افهٔٚم صٖن وذم

 .أخرجف أمحد ظـ ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ 

 يٌَؾ ول بًٍْف اهلاللرجؾ  رأى فق ٕفأ افًِؿ أهؾ أؿقال مـ وافهحٔ 

 فَقل ادًِّغ مجٚظٜ مع إٓ يهقم أن فف جيقز ٓ افنٓٚدة هذه احلٚـؿ مْف

قن يقمَ  وإْوحك سُمٖمْمِرون، يقمَ  ايمٖمْمرُ » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل  «. سُمَّمحه

 واحلزبٜٔ افٍرؿٜ ظـ بًٔداً  اجلامظٜ شٌٔؾ يِزمقا أن فًِِّّغ ؾٌٌْٔل

 :وجؾ ظز اهلل ؿٚل ؿدو ؿقاهؿ وأوًٍٝ ادًِّغ مزؿٝ افتل وافٌدظٜ

﴿ َٓ ـَ  سَمُ٘مقُٞمقا َو ىمِكمَ  َِم ـَ *  اظمُْمْمِ ـَ  َِم وُمقا ايمَِّذي  ىُمؾه  ۚ   ؾِمَٝمًٔم٣م َوىَم٣مُٞمقا ِديٛمَُٜمؿْ  هَمرَّ

 [. 10-11: افروم] ﴾ هَمِرضُمقنَ  يَمَدَْيِؿْ  زمَِم  ضِمْزٍب 
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ٌْؾِ  َوافْمَتِِمُٚمقا﴿ :تًٚػ وؿٚل َٓ  مَجِٝمًٔم٣م اهلل زمَِح وُمقا َو  آل] ﴾سَمَٖمرَّ

 [.121:ظّران

ؿٚل افٌْل  ؾًـ افًْامن بـ بنر  أخٔؽ ظـ ادًِؿ أهيٚ قسٍت الؾ

ـُ » : ط ـِ  اظم٠ُْمَِم ٌُٛمَْٝم٣منِ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ٌََّؽ  زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمفُ  َيُُمده  ىَم٣ميْم متٍؼ  « َأَص٣مزمِِٔمفِ  زمكْمَ  َوؾَم

 . ظِٔف 

 افُتٚبغ أهؾ شٌٔؾ ٚهنأ خزوأ افٍرؿٜ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ذم وؿد

وَم٦ِم » ٌِْٔمكمَ  شمِٛمَْتكْمِ  َأوْ  إضِْمَدى فَمعَم  ايْمَٝمُٜمقدُ  اهْمؼَمَ وَم٦ِم  همِْروَم٥مً  َوؽَم  ايمٛمََِّم٣مَرى َوسَمَٖمرَّ

ٌِْٔمكمَ  شمِٛمَْتكْمِ  َأوْ  إضِْمَدى فَمعَم  ُق  همِْروَم٥مً  َوؽَم تِل َوسَمْٖمؼَمِ ٌِْٔمكمَ  شَماَلٍث  فَمعَم  ُأَمَّ  «همِْروَم٥مً  َوؽَم

 مٚفؽ بـ ظقف ظـ جٚء وؿد ظْف اهلل رِض هريرة أيب ظـ داود أبق أخرجف

 اهلل صذ بَقفف ادْهقرة وافىٚئٍٜ افْٚجٜٔ افٍرؿٜ تًٔغ واحد ؽرو مًٚويٜو

 ؾَٚل اهلِل؟ رشقَل  يٚ هل مـ:  ؿٔؾ ,واضمدةً  إٓ ايمٛم٣مرِ  دم ىمٙمهٜم٣م»: وشِؿ ظِٔف

َِّؿَ  ظِٔفِ  اهللُ  صذَّ   «وأصح٣مِِب  فمٙمٝمف أٞم٣م َم٣م َِمثؾِ  فمعم ىم٣من ََمـ:  وش

ٌٛ  ؾٚفٍرؿٜ  افٍرؿٜ ـٕٚٝ وهلذا ادًِّغ ذم افير وحهقل فِؼ شٌ

 ٓشٔام افُٚؾريـ مـ وؽرهؿ وافْهٚرى افٔٓقد مـ اإلشالم أهؾ ظذ ضأ

 افداظقن وـثر وتْقظٝ إحزاب تُٚثرت حٔٞ ادتٖخرة إزمْٜ هذه ذم

 وؿتؾٍ  ومرٍج  هرٍج  ذم وافًٌٚد افٌالد أصٌحٝ حتك هلٚ وادتًهٌقن افٔٓٚ

 افتل إمقر مـ ذفؽ ؽر إػ وتدابر وتَٚضع وهتٚجر وتْٚؾر وتٌٚؽض وؿتٚلٍ 
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 اهلل صذ ادرشِغ شٔد شْٜ وختٚفػ افًٚدغ رب وتٌوٛ اجلٌغ هلٚ يْدى

 . أمجًغ ظِٔٓؿ اهلل روقان افهٚحلغ افًِػ مْٟٓ وختٚفػ وشِؿ ظِٔف

 افنٚذ ؾٓق احلؼ ظـ صذ مـ نٕ وحدك ـْٝ وان احلؼ واؾؼ مٚ واجلامظٜ

 ضَمَرص٦َم  َويَمق ايمٛم٣ّمسِ  َأىمَثرُ  َوَم٣م﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل افْٚس أـثر ـٚن وإن

ـُ  َوَم٣م﴿  8[ 121: يقشػ] ﴾ زمُِٚم٠مَِمٛمكمَ  ّٓ  ٣مهللزمِ  َأىمَثُرُهؿ ُي٠مَِم   َُممِمىمقنَ  َوُهؿ إِ

ـْ  َووَمٙمِٝمٌؾ ﴿  8[ 124: يقشػ]  ﴾ ٣ٌَمِديَ  َمِّ ُ٘مقرُ  فِم  ؽر إػ[ 11: شٌٖ] ﴾ ايمُمَّ

 .ذفؽ

 هلؿ افتٚبًغ مجٚظٜو افهحٚبٜ مجٚظٜ ذم ٕٕؽ اجلامظٜ وإٔٝ احلؼ ؾٚفزم

 شٔد وفًْٜ افًٚدغ رب فُتٚب مالزم وٕٕؽ افديـ يقم إػ ب٘حًٚن

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ادرشِغ

 أحٚدا تُنت اؾسؿـ وإذا..  تُنا اجتًّـ إذا افرمٚح تٖبك

 

 َْنَْٝمُتُ٘مؿْ  َم٣م » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ؿٚل ظـ أيب هريرة و

ٌُقُه، فمٛمْف
ِ ـَ  َأْهَٙمَؽ  هم١مٞمَّم اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ، َم٣م َمٛمف هَم٣مهْمَٔمُٙمقا زمف َأََمْرسُمُ٘مؿْ  َوَم٣م هَم٣مصْمَتٛم  َِمـ ايمَِّذي

ٌْٙمُِ٘مْؿ، ٣مئِٙمِِٜمْؿ، ىَمْثَرةُ  وَم ًَ  . أخرجٚه  « َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ  فمعَم  َواطْمتاَِلهُمُٜمؿْ  ََم
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ـْ  ٌْدِ  بـ ُجَْْدٍب  َظ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َأنَّ  اهلِل, َظ َِ ََِّؿ, َظ : َؿَٚل  َوَش

أخرجف مًِؿ  «هَمُٗمقَُمقا اطْمَتَٙمْٖمُتؿْ  هَم١مَِذا وُمُٙمقزُمُ٘مْؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اْئَتَٙمَٖم٦ْم  ََم٣م ايْمُٗمْرآنَ  اوْمَرُءوا»

(0445. ) 

ٌْدَ  وظـ ـَ  اهلل َظ ٍرو ْب ّْ ْرُت :  َؿَٚل  , َظ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهلل َرُشقلِ  إَِػ  َهجَّ َِ  َظ

َِّؿَ  عَ :  َؿَٚل  , َيْقًمٚ َوَش ِّ ًَ َِْغِ  َأْصَقاَت  َؾ ٚ َرُج ٍَ َِ ٍٜ  ذِم  اْخَت َْْٔٚ َؾَخَرَج  , آَي َِ  َظ

ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهلل َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ َرُف  , َوَش ًْ فِ  ذِم  ُي ِٓ ُٛ  َوْج َو ٌَ َٚل  , اْف ََ َم :  َؾ  َهَٙمَؽ  إِٞمَّ

ـْ  ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم  بـ ظٌداهلل ظـ مًِؿ أخرجف«  ايْم٘مَِت٣مِب  دِم  زم٣ِمطْمتاَِلهمِِٜمؿْ  ، وَم

 .ظّرو

 وحًـ بٚل وصٍٚء وشٗدد وظز ومُْٜ ورؾًٜ وؿقة ًّٕٜ ٚٓجتامعؾ

 ؤَٜو ظذاب افٍرؿٜ بْٔام ادآل احًـ إػ وجير وخهٚل ؾًٚل ومجٔؾ حٚل

 َوٓ﴿, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وخقر ووًٌػ  وتدابر وهتٚجر وتَٚضع وؽؿ هؿٌ و

ـَ  ََمعَ  اهلل إِنَّ  َواصػِموا رُُيُ٘مؿ َوسَمذَه٤َم  هَمَتٖمَُمٙمقا سَمٛم٣مَزفمقا : إٍٕٚل] ﴾ ايمِّم٣مزمِري

24.] 

 ظذ آجتامع ذم افْك ـؾ افْك وإن افَقة ـؾ افَقة إن افْٚس أهيٚ

 ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل وهلذا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب

ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  سَمَزاُل  َٓ »: وشِؿ تِل َِم ُهؿْ  َٓ  ،اهلل زمَِٟمَْمرِ  وَم٣مئَِٚم٥مً  ُأَمَّ ـْ  َيُيه ؿْ  ََم  َأوْ  طَمَذََلُ



 

 

 

 المجلس التاسع والعشرون: االجتماع و الفرقة

 

[281] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 ظـ وجٚء مًٚويٜ ظـ أخرجٚه ؛« ـَم٣مِهُرونَ  َوُهؿْ  اهلل َأَْمرُ  َيْٟميِتَ  ضَمتَّك طَم٣ميَمَٖمُٜمؿْ 

 . ؽرهؿ وظـ ظٚمر بـ وظٌَٜ ظّرو ابـ وظٌداهلل وجٚبر وادٌرة ثقبٚن

ـْ  ؿَم٣مِئَٖم٥مٌ  سَمَزاُل  َٓ » وجٚء بٍِظ:  تِل َِم ؼِّ  فَمعَم  ُأَمَّ ـَ  اْْلَ ُهؿْ  َٓ  ـَم٣مِهِري ـْ  َيُيه  ََم

ؿْ   . متٍؼ ظِٔف  «  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهلل َأَْمرُ  َيْٟميِتَ  ضَمتَّك طَمَذََلُ

 شٌٛو فف افْكةو بف إخذو 8 احلؼ ظذ آجتامع طٓقرهؿ شٌٛ مٚ

 بًوٓؿ حيٛبحٔٞ  بْٔٓؿ افتل افتالحؿ ؿقة خذٓهنؿ مـ افتُّـ ظدم

ـُ  َٓ »  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مرأ ممتثالً  فًٍْف حيٛ مٚ ٕخٔف  َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم

فِ  ُُي٤ِمه  ََم٣م ٕطَِمٝمفِ  ُُي٤ِمَّ  ضَمتَّك ًِ  . ظْف اهلل رِض ٕسأ ظـ ظِٔفمتٍؼ «  يمِٛمَْٖم

 ؾٚفتحزب واؾسق حزبافت بًٌٛ وًػاف دمد افٍرؿٜ جٕٚٛ ذم بْٔام

 اهلل ؿٚل فِنٔىٚن حتزب وشِؿ ظِٔف اهلل صذ رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب فٌر

ْٝمَْم٣منِ  ضِمْزُب  ُأويَمـئَِؽ ﴿  :وجؾ ظز َٓ  ايمُمَّ ْٝمَْم٣منِ  ضِمْزَب  إِنَّ  َأ ونَ  ُهؿُ  ايمُمَّ ٣مِهُ  اخْلَ

 [. 17: ادجٚدفٜ] ﴾

 وتٌوٛ افنٔىٚن تٍرح افٍرؿٜ أن وذفؽ بٚئر وضريؼ خٚه حزٌب  هق

ْٝمْم٣منَ  إنَّ : » وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل افرمحـ ٌَُدهُ  أنْ  أيَِس  ومْد  ايمُمَّ  َئْم

ـْ  ايمَٔمَرِب، صَمِزيَرةِ  دم اظمَُِمٙمهقنَ  أخرجف مًِؿ ظـ  « زمْٝمٛمَُٜمؿْ  ايمتَّْحِريشِ  دم ويَم٘مِ

 .جٚبر 
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 وافٌالء افًريض افؼ مـ ؾٔٓٚ مٚ مع افديّقؿراضٜٔ ؾتْٜ ظيؿأ مـ أن ٓأ

 إمٜ اهنُٝ افتل احلزبٜٔ بٚفتًدديٜ يًّك مٚ إػ دظقهتٚ هلق افًئؿ

 احلؾ أهؾ ظذ افًٍٓٚء وتًِط افدئْٜ إواس وأوًٍٝ اإلشالمٜٔ

ـٌ  ٕهنٚ وافًَؾ  ؿٚئؿٌ  8 افٍرؿٜ ظذ ؿٚئؿٌ  8 أخر وافرأي افرأي ظذ ؿٚئؿٌ  دي

 وافٍىر افًِّٜٔ افَِقب أصحٚب واحتَٚر افًٍٓٚء صٖن تًئؿ ظذ

 . ادًتَّٜٔ

 اجلامظٚت بٖن يَقل ومـ وإيٚـؿ افنٔىٚن مداخؾ مـ احلذر ـؾ ؾِْحذر

 ادذاهٛ شٌٔؾ شٌِٔٓٚ اإلشالمٜٔ اجلامظٚت أن أو ـٚدهحٜ اإلشالمٜٔ

 هبٚ يٖمر ول وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ٌْٕٔٚ هبٚ يٖمر ول ديْْٚ مـ فًٔٝ ؾٚدذهٌٜٔ

﴿ : , ؿٚل اهلل ظز وجؾواحدة أمٜ نقُٕ أن إمر إن بؾ وتًٚػ شٌحٕٚف ربْٚ

ُتُ٘مؿْ  َهـِذهِ  إِنَّ  ٥مً  ُأَمَّ ُ٘مؿْ  َوَأَٞم٣م َواضِمَدةً  ُأَمَّ ٌُُدونِ  َرزمه  [ 70: إٌٕٔٚء] ﴾ هَم٣مفْم

 

 مجٔع ذم واحدة أمٜ ُٕقن أن مٖمقرون ؾْحـ إدفٜ مـ ذفؽ ؽر إػ

 واحدة وؿٌِتْٚ واحد وـتٚبْٚ واحد وديْْٚ واحد وربْٚ واحد ٌْٕٔٚ صْٖٕٚ

 ـظ ص  ومٚ اهلل مـ جٚء مٚ وؾؼ ظذ واحدة ظَٔدتْٚ تُقن أن ؾٔجٛ

 ؤٌْٕٚ واحد وديْْٚ واحد ربْٚ َٕقل أن أمٚ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 افهًٛ ؾًِٔؽ افْٚس هُذا ُقنٕ ثؿ واحدة وؿٌِتْٚ واحد وـتٚبْٚ واحد



 

 

 

 المجلس التاسع والعشرون: االجتماع و الفرقة

 

[282] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

 ؽر ومْٓؿ إصحٚب يًٛ مـ ومْٓؿ افٌَقر يًٌد مـ مْٓؿ فقلوافذ

 . ؾٓذا ٓ يُقن  ذفؽ

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل بف جٚء مٚ ظذ إٓ واحدة أمٜ تُقن الؾ

 افًِػ إفٔف ودظٚ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل أصحٚب ظِٔف واجتّع

 . ظِٔٓؿ اهلل روقان افهٚف 

 يَمق وُمٙمقهِبِؿ زَمكمَ  َوَأيمََّػ ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: اهلل مـ افَِقب أفٍٜ إن ثؿ

َـّ  وُمٙمقهِبِؿ زَمكمَ  َأيمَّٖم٦َم  َم٣م مَجٝمًٔم٣م إَرضِ  دِم  َم٣م َأٞمَٖمٗم٦َم 
فُ  زَمٝمٛمَُٜمؿ َأيمََّػ  اهلل َويمـ٘مِ  إِٞمَّ

 [ 41: إٍٕٚل] ﴾ ضَم٘مٝمؿٌ  فَمزيزٌ 

 ذفؽ ـؾ افسابط وحهقل إخقة وتًٚطؿ وإبدان افَِقب ؾتآفػ

 هلل افًّؾ إخالص وإػ وافًّؾ افًِؿ وإػ وافًْٜ افُتٚب إػ مرده

 . وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل فرشقل وادتٚبًٜ

 افٌاليٚ هذه ومجٔع واحلزبٜٔ وافٍرؿٜ إهقاء التوم وإيٚـؿ اهلل جٌْْٚ

 . ادًتًٚن واهلل وافديـ افدٕٔٚ ذم افًريض افؼ إػ تٗدي افتل

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد
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 1اإلعراض و الذكر :الثالثون مجلسال

 اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد اهلل رشقل ظذ وافًالم وافهالة هلل احلّد

 .ط ورشقفف ظٌده حمّداً  أن وأصٓد

 :بًد أمٚ 

 ظـ ؾٔف ٕتُِؿ افًٚم هلذا رموٚن جمٚفس مـ إخر ادجِس هق وهذا

 وأخر ادٔزان ويثَؾ بف ويُرم اجلْٚن افًٌد بف يرؾع أحدمهٚ مّٓغ أمريـ

 وصػ مْٓام: إول افْرانو افدرـٚت ذم ـٚن وربام وهيٚن افًٌد بف يذل

 افذـر :ومهٚ أٓ وافٍُران افٍْٚق أهؾ وصػ وافثٚين اإليامن أهؾ

  .واإلظراض

ـْ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل  َوٛمً٘م٣م ََمِٔمٝمَُم٥مً  يَمفُ  هَم١مِنَّ  ِذىْمِري فَمـ َأفْمَرَض  َوََم

هُ  َ  َربِّ  وَم٣مَل *  َأفْمَٚمكَٰ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َوَٞمْحمُمُ سَمٛمِل َِل *  زَمِِمغًما ىُمٛم٦ُم  َووَمْد  َأفْمَٚمكَٰ  ضَممَمْ

يمَِؽ  وَم٣مَل  ٝمَتَٜم٣م آَي٣مسُمٛم٣َم َأسَمْتَؽ  ىَمَذَٰ ًِ
يمَِؽ  هَمٛمَ كَٰ  ايْمَٝمْقمَ  َوىَمَذَٰ ًَ  [. 104-102: ضف] ﴾ سُمٛم

ـَ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿقل ظِٔف دل مٚ أيٜ هذه مٍٓقم ـه  آََمٛمُقا ايمَِّذي
 َوسَمْْمَٚمئِ

َٓ  اهلل زمِِذىْمرِ  وُمُٙمقهُبُؿ ـه  اهلل زمِِذىْمرِ  َأ
 ]. 06: افرظد] ﴾ ايْمُٗمُٙمقُب  سَمْْمَٚمئِ

 ـزأ ؾٓق مىِقب فُؾ ومقصٌؾ  ٛمىِ فُؾ دواءٌ  وجؾ ظز اهلل ذـر ؾ٘ن

 [.23:افًٌُْقت] ﴾ َأىْمػَمُ  اهلل َويَمِذىْمرُ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل ـام

                                                           
1

 هـ1٤٤1 لعام شوال شهر من السابع في المجلس هذا كان 
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 ُٕثر افهحٚبٜ فف ؿٚل حغ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل ـام ـثرأ وهق

 .( ظـ ظٌٚدة 1351أخرجف افسمذي ) « َأىمَثرُ  اهللُ:» ؿٚل

ٌٛ  وهق  ؿٚل ـام ربف يذـره فربف بذـره افًٌد أن إذ فًٌِد اهلل فهِٜ شٌ

ِـّ  فِمٛمَْد  أٞم٣م » :ربف ظـ يرويف ؾٔام وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ٌِْدي ـَم  وأٞم٣م ِب، فَم

فِ  دم َذىَمَرِن  هم١منْ  َذىَمَرِن، إذا َمٔمفُ  ًِ  َذىَمْرسُمفُ  ََمَْلٍ  دم َذىَمَرِن  وإنْ  َٞمْٖمِِس، دم َذىَمْرسُمفُ  َٞمْٖم

 . متٍؼ ظِٔف ظـ أيب هريرة  « َمٛمٜمؿْ  طَمغْمٍ  ََمَْلٍ  دم

 ؾٌٌْٔل وشدده ومُْف وٕكه وحٍيف أظٕٚف مًف وجؾ ظز اهلل ـٚن ومـ

 . ٓٚأهِ مع واجلِقس افًئّٜ افنًرة هذه مـ حيف يٖخذ أن فإلًٕٚن

 ََمالئَِ٘م٥مً  اهلل إِنَّ  »:ظْف اهلل رِض هريرة أيب ظـ مًِؿ صحٔ  ذم جٚء ؾَد

ٌَُّٔمقنَ  هُمًّمالءَ  ؽَمٝم٣َّمرةً  ىمرِ  جم٣ميمِس يَتَت  وَمٔمُدوا ، ِذىْمرٌ  همِٝمفِ  جَمٙم٣ًِمً  وصمُدوا هَم١مِذا ، ايمذِّ

مءِ  َوزَمكْمَ  زمْٝمٛمَُٜمؿْ  َم٣م َيْٚمأُلوا ضمتَّك زمَِٟمصْمٛمَِحتِِٜمؿ زمْٔمّم٣مً  زمْٔمُّمُٜمؿ وضمػَّ  ، َمٔمُٜمؿ ًَّ  ايم

ْٞمَٝم٣م وُمقا هَم١مِذا ، ايمده مءِ  إلِم وصِٔمدوا فَمرصُمقا سَمَٖمرَّ ًَّ َٟمَُلؿُ  ، ايم ًْ  ¬ وصمؾَّ  فَمزَّ  اهلل هَمٝم

ـْ :  ¬ َأفْمَٙمؿُ  وُهقَ  ـَ  َِم ـْ  صِمْئٛم٣َم: هَمَٝمُٗمقيُمقن ؟ صِمْئُتؿْ  َأْي :  إَْرضِ  دم يَمَؽ  فِم٣ٌمدٍ  فِمٛمدِ  َِم

وَٞمَؽ  ُيًٌُحقَٞمَؽ، ُ ُٙمقَٞمَؽ  ، وُيَ٘مػمِّ ٙمِّ َٟميُمقَٞمَؽ  ، َوُْيَٚمُدوَٞمَؽ  ، َوَُيَ ًْ :  وم٣مل.  َوَي

َٟميُمقن وَم٣مذا ًْ َٟميُمقَٞمَؽ :  وَم٣ميُمقا ؟ ي ًْ :  وم٣ميُمقا ؟ صمٛمَّتل َرَأْوا وَهْؾ :  وم٣مل.  صمٛمََّتَؽ  َي

َتِجغُموَٞمَؽ :  وم٣ميُمقا ؟ صمٛمَّتل رَأْوا يمق همَ٘مْٝمَػ :  وم٣مل:  ربِّ  َأيْ  ، ٓ ًْ  وَِمؿَّ :  وم٣مل وي

َتِجغُمون ًْ ـْ :  وم٣ميمقا ؟ ي  ، ٓ:  وم٣ميمقا ؟ َٞم٣مِري َرَأْوا َوَهْؾ :  وم٣مل.  ي٣مربِّ  َٞم٣مِركَ  َم
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َتْٕمِٖمروَٞمَؽ :  وم٣ميُمقا ؟، َٞم٣مِري َرَأْوا يَمقْ  هَمَ٘مْٝمَػ :  وم٣مل ًْ  َُلؿْ  نمَٖمْرُت  وَمْد :  همٝمٗمقل ، وي

٣َّم وَأصمْرُِتؿ ، ؽَمَٟميُمقا َم٣م وَأفمَْمْٝمُتُٜمؿْ  ،  همٝمٜمؿْ  ربِّ :  هَمٝمُٗمقيمقنَ :  وم٣مل.  اؽْمَتج٣مُروا ِِم

ٌٌْد  هُمالنٌ  َم  طَمْم٣َّمءٌ  فم  ٓ ايمَٗمْقمُ  ُهؿْ  ، نمَٖمْرُت  ويمفُ :  همٝمٗمقل ، َمٔمُٜمؿْ  هَمجَٙمس ، ََمرَّ  إِٞمَّ

ُٜمؿْ  هِبِؿْ  َيُْمَٗمك ًُ  «. صَمٙمِٝم

ٌٛ  اهلل ذـرو  افرزق وشًٜ افَِقب وضّْٖٕٜٔ افهدور ٕٓؼاح شٌ

ٌٛ  بؾ فًٌِد وجؾ ظز اهلل وحٍظ ذم افدٕٔٚ وأخرة, وؿد  مُرمٜ فُؾ شٌ

 أحًـ مـ ؿٚل:

 .تىٔٛ بذـراه ودٕٕٔٚٚ***  افَِقب ترتٚح اهلل بذـر

 

 بٚفدرجٚت مقظقداً  ـٚن وصٚـراً  حٚمداً  وفف ذاـراً  هلل اإلًٕٚن ـٚن وـِام

 إػ ادٓٚجريـ ؾَراء جٚءؿٚل: ؾًـ أيب هريرة  ادَٔؿ وافًْٔؿ افًال

َٛ  اهلل رشقل يٚ ؾَٚفقا وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ُثقرِ  َأْهُؾ  َذَه  افدُّ

َرجِٚت  َذ  بِٚفدَّ ًُ ٔؿِ   اف ًِ ٔؿِ  وافَّْ َِ ٚل  ادُ ََ ُٚفقاش  ؟ َذاكَ  وََم٣م:   َؾ ََ ُِّقنَ :  َؾ  ـاَم  ُيَه

ُؿقنَ  , َُٕهقمُ  ـاَم  وَيُهقُمقنَ  , َُٕهعِّ  ُق  وٓ َوَيَتَهدَّ قنَ  , ََٕتَهدَّ َُ  ًَٕتُؼ  وٓ وَيًتِ

ْٔفِ  اهللُ  َصّذ  اهللَّ رشقل ؾَٚل َِ َِّؿ َظ  َم٣م يم٘مؿ اهللُ َئمؾ ومد َأَويَمْٝمس:   وَش

وُمقن؟ ـْ  زمِفِ  سُمدِرىُمقنَ  ؾَمٝمئ٣مً  ُأفَمٙمُِّٚمُ٘مؿْ  َأهَمال»  إخرى افروايٜ وذم  سَمَِمدَّ ٌََٗمُ٘مؿْ  ََم  ؽم

ٌُِٗمقنَ  ، ًْ ـْ  زمِفِ  وسَم ـْ  إَِّٓ  َِمٛمُْ٘مؿ َأهْمَّمَؾ  َأضَمٌد  َيُ٘مقنُ  َوَٓ  زَمْٔمَدىُمؿْ  ََم  َم٣م َِمثَؾ  َصٛمَعَ  ََم
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ونَ  وَتَٚمُدونَ  ، سُمًٌُحقنَ : »  َؿَٚل  , اهللَّ رشقَل  يٚ َبَذ :  ؿٚفقا « ؟ َصٛمَْٔمُتؿ ُ  وسُمَ٘مػمِّ

ةً  وشَمالشمكِمَ  شَمالشم٣مً  َصالة ىُمؾِّ  ُدزُمر ،  . أخرجف مًِؿ  « ََمرَّ

 اهلل ذـر وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل جًؾ ـٔػ اهلل وؾَُؿ يٚ ؾٕٚيروا

 ًٚ  افٌْل ؿٚل وؿد وافىٚظٚت واهلٌٚت إظامل مـ وفُثرٍ  هدؿٚتِف مقازي

 حٚوًٚ  وؽره داود أيب ظْد افدرداء أيب حديٞ ذم ـام وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

َٓ  »: افذـر ظذ ٌُِّئ٘مؿ َأ  دم وَأرهمِٔمٜم٣م ، ََمٙمِٝم٘مُِ٘مؿ فِمٛمَد  وَأْزىم٣مه٣م ، أفمميمُِ٘مؿ زمَِخغْمِ  ُأَٞم

َه٤م إِْٞمٖم٣مِق  َمـ يم٘مؿ وطمغمٌ  ، َدَرصم٣مسمُِ٘مؿ  سَمْٙمَٗمقا أن َمـ يم٘مؿ وطمغمٌ  ، وايمَقِرِق  ايمذَّ

ىمؿ زمقا ، فَمُدوَّ زمقا ، أفمٛم٣موَمُٜمؿ همَتْيِ  ِذىْمرُ :  وم٣مل ، زَمعَم :  وم٣ميمقا ،!  ؟ أفْمٛم٣مومُ٘مؿ وَيْيِ

 . «اهللِ

 ايمْمريؼ دم يًغم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم زمٝمٛمم: ؿٚل ظـ أيب هريرة و

ٌََؼ  مُجَْدانُ  هذا ؽِمغُموا »: ٕصح٣مزمف وم٣مل ُدونَ  ؽَم ُدونَ  َوَم٣م: وم٣ميمقا اظمَُٖمرِّ  ي٣م اظمَُٖمرِّ

اىمُِرونَ : وم٣مَل  ، ؟ اهللِ َرؽمقَل  اىمَِراُت  ىَمثغًِما، اهلل ايمذَّ  . أخرجف مًِؿ  « َوايمذَّ

ـَ ﴿  :وجؾ ظز اهلل ؿٚل وؿد اىمِِري اىمَِراِت  ىَمثغًِما اهلل َوايمذَّ ؿ اهلل َأفَمدَّ  َوايمذَّ  ََلُ

ْٕمِٖمَرةً   [. 13: إحزاب]﴾  فَمٓمِٝمًم  َوَأصْمًرا َمَّ

 هذه ؾوؾ ظذ افدافٜ افٌْقيٜ وإحٚديٞ افَرإٜٓٔ أيٚت هل وـؿ

َم ﴿ , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: افًٌٚدة ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞمَّ  وُمُٙمقهُبُؿْ  َوصِمَٙم٦ْم  اهلل ُذىمِرَ  إَِذا ايمَِّذي

ِؿْ  َوفَمعَمَٰ  إِيَمًٞم٣م َزاَدِْتُؿْ  آَي٣مسُمفُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سُمٙمَِٝم٦ْم  َوإَِذا ُٙمقنَ  َرهبِّ ـَ *  َيَتَقىمَّ  ُيِٗمٝمُٚمقنَ  ايمَِّذي
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اَلةَ  ٣َّم ايمِمَّ ٣م اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ُهؿُ  ُأويَمَٰئَِؽ *  ُيٛمِٖمُٗمقنَ  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم ؿْ  ضَمٗمًّ  فِمٛمَد  َدَرصَم٣مٌت  َلَُّ

ِؿْ   [. 2-0: إٍٕٚل] ﴾ ىَمِريؿٌ  َوِرْزٌق  َوََمْٕمِٖمَرةٌ  َرهبِّ

 ؿٚفٝ  وفذفؽ ًّٕف ظذ فف صٚـراً  فربف ذاـراً  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ وـٚن

 فَمعَم  اهلل َيْذىُمرُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل  ىَم٣منَ :»  ظْٓٚ اهلل رِض ظٚئنٜ

 . ( 16أخرجف أبق داود  ) « َأضْمَٝم٣مٞمِفِ  ىُمؾِّ 

 حديٞ ذم ـام ظٌٚدتف وحًـ وصُره ذـره ظذ ئًْف أن ربف دظٚ وربام

 أيب ظْد مًٚذ حديٞ ذم ـام مًٚذ ظِٔف وحٞ امحد ظْد مًًقد بـ ظٌداهلل

ـْ  »:بف افدظٚء ذم ورؽٛ وؽره داود َتِٜمَد  َأنْ  َأضَم٤مَّ  ََم فَم٣مءِ  دِم  ََيْ :  هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  ايمده

ـِ  َوؾُمْ٘مِركَ  ِذىْمِركَ  فَمعَم  َأفِمٛمِّل ؿَّ ايمٙمٜم ًْ ٣ٌَمَدسمَِؽ  َوضُم  «.  فِم

 

 :أحًـ مـ ؿٚل ؿٔؾ وؿد

 افديـ يًتَٔؿ ـٔام دٕٔٚه...    ذم اإلًٕٚن يدخر مٚ وخر

 ًٚ ًٚ  صُقراً  ؿٌِ ًٜ ...  ذاـراً  وفًٕٚ ًٜ  وزوج  تًْٔف صٚحل

 « ذاىمًرا يَمَؽ  اصمَٔمٙمٛمل ايمٙمَّٜمؿَّ  » : وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚء مـ وـٚن

٣مًرا»  روايٜ وذم  ظِٔف اهلل صذ افٌْل مالزمٜ فُثرة مٌٚفٌٜ صٌٜٔ وهل « َذىمَّ

 . افًئّٜ افنًرة هلذه وشِؿ
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ًٚ  افذـر جٚء وؿد وؾؤِتف اهلل ذـر أدفٜ ظذ افُالم ذم افقؿٝ يىقل  مىَِ

 .ومَٔدا

 افهِقات ـٖدبٚر مًِقمٜ هٔئٍٚت  أو مًِقمٜ بٖوؿٍٚت  ادَٔد ؾٓق ادَٔد أمٚ

 .احلٚٓت مـ ذفؽ وؽر افْقم وظْد ادًٚء و افهٌٚحو

 ومٚ افتِٓٔؾ و افتٌُر و افتحّٔد و افتًٌٔ  مـ اإلـثٚر ؾٓق ادىِؼ وأمٚ

 أصٓرهٚ ومـ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ظـ افثٚبتٜ إذـٚر مـ ذفؽ ذم

 أضم٤مه  » :ظْف اهلل رِض جْدب بـ شّرة حديٞ ذم ـام إربع افُِامت

كَ  ٓ ، أرزمعٌ  اهلل إلم ايم٘مالمِ  َـّ  ييه  إيَمفَ  وٓ اهلل واْلٚمُد  اهلل ؽمٌح٣منَ :  زمدأَت  زمٟمَيِّ

 َّٓ  .مًِؿ أخرجف. «  أىمػمُ  اهللو اهلل إ

 زَمٍخ  زَمٍخ  » :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؿٚل أمحد ظْد شِّك أيب وظـ

ْٚمسٍ  َـّ  ََم٣م ، خِلَ ٌَْح٣منَ :  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َأشْمَٗمَٙمُٜم ْٚمُد  ، اهلل ؽُم  ، اهلل إِٓ إيَِمفَ  َوٓ ، اهلل َواْْلَ

٣ميمُِح  َوايْمَقيَمُد  ، َأىْمػَمُ  اهللوَ  ٙمِؿِ  يمِْٙمَٚمْرءِ  ُيَتَقذمَّ  ايمِمَّ ًْ ٌُفُ  اظمُْ
ًِ  «. هَمَٝمْحَت

٣َّم إنَّ  »:  بنر بـ افًْامن حديٞ وذم  ، ايمتًٌَّٝمَح  اهلل صماللِ  َمـ سَمذىُمروَن، ِِم

ـَ  وايمتَّحٚمٝمَد  ، وايمتَّٜمٙمٝمَؾ  َـّ  ، ايمٔمرشِ  ضمقَل  يٛمَٔمْمِٖم  ، ايمٛمَّحؾِ  ىمَدويِّ  َدويٌّ  ََلُ

رُ   .( 16140أخرجف أمحد ) « زمِم٣مضمٌِٜم٣م سُمَذىمِّ
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 اهلل َصعمَّ  ايمٛمٌَِّله  وَم٣مَل  » :افهحٔحغ ذم ظْف اهلل رِض هريرة أيب حديٞ وذم

٣منِ  فَمعَم  طَمِٖمٝمَٖمَت٣منِ  ىَمٙمَِٚمَت٣منِ :   َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ًَ ٌََت٣منِ  ، اظمِْٝمَزانِ  دِم  شَمِٗمٝمَٙمَت٣منِ  ، ايمٙمِّ  إلَِم  ضَمٌِٝم

ـِ  َْحَ ٌَْح٣منَ :  ايمرَّ ٌَْح٣منَ  ، َوزمَِحْٚمِدهِ  اهلل ؽُم  «. ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  اهلل ؽُم

 خرج وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن ظْٓٚ اهلل رِض جقيريٜ حديٞ وذم

َٚل  8 حٚهلٚ ظذ وهل وحك رجع ثؿ اهلل تذـر وهل ظْدهٚ مـ ََ  ِزيْم٦ِم  ََم٣م:   َؾ

٣ملِ  فَمعَم  ْٝ  " ؟ فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَم٣مَروْمُتِؽ  ايمَّتِل اْْلَ ؿْ :  َؿَٚف ًَ ِلُّ  َؿَٚل  , َٕ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  افٌَّْ َِ  َظ

َِّؿَ  اٍت  شَماَلَث  ىَمٙمَِمٍت  َأْرزَمعَ  زَمْٔمَدكِ  وُمْٙم٦ُم  يَمَٗمْد  ":  َوَش  َُمٛمُْذ  وُمْٙم٦ِم  زمَِم  ُوِزَٞم٦ْم  يَمقْ  ، ََمرَّ

َـّ  ايْمَٝمْقمِ  ٌَْح٣منَ  يَمَقَزَٞمْتُٜم فِ  َوِرَو٣م طَمْٙمِٗمفِ  فَمَددَ  َوزمَِحْٚمِدهِ  اهلل ؽُم ًِ  فَمْرؾِمفِ  َوِزَٞم٥مَ  َٞمْٖم

 . أخرجف مًِؿ  «"ىَمٙمَِمسمِفِ  َوَِمَدادَ 

 َأنْ  َأضَمُدىُمؿْ  َأَئْمِجزُ » :ظْف اهلل رِض وؿٚص أيب بـ شًد حديٞ وذم

٤َم، ًِ ٛم٥ٍَم؟ َأيْمَػ  َيْقمٍ  ىُمؾَّ  َيْ٘م ًَ َففُ  «ضَم َٖ ًَ ـْ  َشِٚئٌؾ  َؾ ِٚئفِ  ِم ًَ َِ َْٔػ : ُج ُٛ  ـَ
ًِ ُْ  َي

ٚ َٕ ؟ َأْفَػ  َأَحُد ٍٜ َْ ًَ ٌُِّح : »َؿَٚل  َح ًَ ٌِٝمَح٥ٍم، َِم٣مَئ٥مَ  ُي ًْ ٛم٥ٍَم، َأيْمُػ  يَمفُ  هَمٝمُْ٘مت٤َُم  سَم ًَ  َأوْ  ضَم

  .(0467)أخرجف مًِؿ «طَمْمِٝمَئ٥مٍ  َأيْمُػ  فَمٛمْفُ  ُُيَطه 

ـْ  »:ظْف اهلل رِض هريرة أيب حديٞ وذم ٌَْح٣منَ  وَم٣مَل  ََم  دِم  َوزمَِحْٚمِدهِ  اهلل ؽُم

ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  َيْقمٍ  ٌَْحرِ  َززَمدِ  َِمْثَؾ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  ، طَمَْم٣مَي٣مهُ  فَمٛمْفُ  ضُمْم٦َّْم :  ََمرَّ أخرجف  شايْم

 . مًِؿ
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ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  :ظْف اهلل رِض أيقب أيب حديٞ وذم

ـْ وشِؿ:  يَؽ  َٓ  وضْمدهُ  اهللَّ إَّٓ  إيمفَ  ٓ وم٣مَل  ََم  َوُهق اْلْٚمُد، ويَمفُ  اظمُْٙمُؽ، يَمفُ  يمُف، َِشِ

اٍت  فممْم  وَمِديٌر، يَشءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  ـْ  ىَم٣منَ : َمرَّ  َويمِد َِمـ َأٞمُٖمسٍ  أْرزمٔم٥مَ  َأفْمَتَؼ  ىَمَٚم

 .متٍؼ ظِٔف  ش إؽْممفِمٝمَؾ 

 :ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظْف اهلل رِض هريرة أيب حديٞ وذم

ـْ  » َّٓ  إيَِمفَ  َٓ :  وَم٣مَل  ََم يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهلل إِ ْٚمُد  َويَمفُ  اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  ، يَمفُ  َِشِ  فَمعَم  َوُهقَ  ، اْْلَ

ءٍ  ىُمؾِّ  ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  يقمٍ  دم ، وَمِديرٌ  يَشْ ةِ  فَمْدَل  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ، ََمرَّ ٦ٌَْم  ، ِروَم٣مٍب  فَممَمَ
 يَمفُ  َوىُمتِ

ٛم٥َمٍ  َِم٣مَئ٥مُ  ًَ َٝم٦ْم  ، ضَم ـَ  ضِمْرًزا يَمفُ  َوىَم٣مَٞم٦ْم  ، ؽَمٝمَِّئ٥مٍ  َِم٣مَئ٥مُ  فَمٛمْفُ  َوحُمِ ْٝمَْم٣منِ  َِم  َذيمَِؽ  َيْقََمفُ  ايمُمَّ

ْ  ، ُيْٚمِِسَ  ضَمتَّك ٣َّم زمَِٟمهْمَّمَؾ  َأضَمٌد  َيْٟمِت  َوََل َّٓ  زمِفِ  صَم٣مءَ  ِِم ـْ  َأىْمَثرَ  فَمِٚمَؾ  رصُمٌؾ  إِ  ش َذيمَِؽ  َِم

 . أخرجف مًِؿ 

 و إراوغ رب مـ اجلزيالت وادُرمٚت افًئامت اهلٌٚت هل وـؿ

 ظّرو بـ ظٌداهلل حديٞ ذم جٚء وهلذا افذاـرات و فف فِذاـريـ افًّقات

ِلِّ  َأنَّ : محدأ اإلمٚم ظْد ظْف اهلل رِض ْٔفِ  اهلل َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ  طَمِْمَٙمَت٣منِ : َؿَٚل  َوَش

َت٣منِ  َأوْ  ٙمِؿٌ  َرصُمٌؾ  فَمَٙمْٝمِٜمَم  ُُي٣َمهمِظُ  َٓ  طَمٙمَّ ًْ َّٓ  َُم ٛم٥َّمَ  َدطَمَؾ  إِ ٣م اجْلَ غمٌ  ُُهَ ًِ ـْ  َي  َئْمَٚمُؾ  َوََم

ٌُِّح  وَمٙمِٝمٌؾ  هِبَِم  ًَ ا اهلل سُم َٚمُد  فَممْمً ا اهلل َوََتْ ُ  فَممْمً ا اهلل َوسُمَ٘مػمِّ  َصاَلةٍ  ىُمؾِّ  ُدزُمرِ  دِم  فَممْمً

قنَ  َِم٣مَئ٥مٌ  هَمَذيمَِؽ  ًُ ٣منِ  َومَخْ ًَ ٌُِّح  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َِم٣مَئ٥مٍ  َومَخُْس  َوَأيْمٌػ  زم٣ِميمٙمِّ ًَ  شَماَلشًم٣م َوسُم

َٚمُد  َوشَماَلشمكِمَ  ُ  َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوََتْ َـّ  َيْدِري َٓ  فَمَْم٣مءٌ  َوشَماَلشمكِمَ  َأْرزَمًٔم٣م َوسُمَ٘مػمِّ ُتُٜم  َأْرزَمعٌ  َأيَّ
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٣منِ  َِم٣مَئ٥مٌ  هَمَذيمَِؽ  ََمّْمَجَٔمفُ  َأطَمَذ  إَِذا َوشَماَلشُمقنَ  ًَ ُ٘مؿْ  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َوَأيْمٌػ  زم٣ِميمٙمِّ  َئْمَٚمُؾ  هَمَٟميه

٣م ىَمْٝمَػ  اهلل َرؽُمقَل  َي٣م وَم٣ميُمقا ؽَمٝمَِّئ٥مٍ  َِم٣مَئ٥مِ  َومَخَْس  َأيْمَٖمكْمِ  ايْمَٝمْقمِ  دِم  غمٌ  ُُهَ ًِ ـْ  َي  َئْمَٚمُؾ  َوََم

ْٝمَْم٣منُ  َأضَمَدىُمؿْ  َيْٟميِت  وَم٣مَل  وَمٙمِٝمٌؾ  هِبَِم  ـْ  هَمَرغَ  إَِذا ايمُمَّ ُرهُ  َصاَلسمِفِ  َِم  ىَمَذا ضَم٣مصَم٥مَ  هَمُٝمَذىمِّ

َٓ  هَمَٝمُٗمقمُ  َوىَمَذا ٣م َو ٝمَْْم٣منُ  َيْٟمسمِٝمفِ  اْوَْمَجعَ  هَم١مَِذا َيُٗمقَُلَ َُمفُ  ايمُمَّ ٌَْؾ  هَمُٝمٛمَقِّ ٣م َأنْ  وَم  .شَيُٗمقََلَ

 مقشك أيب حديٞ ذم ـام زم٣مهلل إٓ ومقة وٓ ضمقل ٓ اجلْٜ ـْقز ومـ

 . متٍؼ ظِٔف  ظِٔٓؿ اهلل روقان وؽره

 إهائٔؾ فٌْل زـريٚ بـ حئك وصٜٔ ذم ـام احلهغ احلهـ هق اهلل وذـر

ِريَّ  احلَِٚرَث ( ظـ 0641) ؾًْد افسمذي ًَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلَّ  َأنَّ  »: إَْص

ـَ  َُيَْٝمك َأََمرَ  اهلل إِنَّ : وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  ٣م زْم ٣م َئْمَٚمَؾ  َأنْ  ىَمٙمَِمٍت  زمَِخْٚمسِ  َزىَمِريَّ  زمٛمل َوَيْٟمَُمرَ  هِبَ

٣م، َئْمَٚمُٙمقا َأنْ  إهائٝمؾ فُ  هِبَ ٌْْمِئَ  َأنْ  ىَم٣مدَ  َوإِٞمَّ ٣م، ُي ك هَمَٗم٣مَل  هِبَ ًَ  َأََمَركَ  اهلل إِنَّ : فِمٝم

٣م يمَِتْٔمَٚمَؾ  ىَمٙمَِمٍت  زمَِخْٚمسِ  ٣م، َئْمَٚمُٙمقا َأنْ  إهائٝمؾ زمٛمل َوسَمْٟمَُمرَ  هِبَ ٣م هِبَ  سَمْٟمَُمَرُهْؿ، َأنْ  هَم١مَِمَّ

٣م ٌَْٗمَتٛمِل إِنْ  َأطْمَُمك: َُيَْٝمك هَمَٗم٣مَل  آَُمُرُهْؿ، َأَٞم٣م َوإَِمَّ ٣م ؽَم َػ  َأنْ  هِبَ ًَ َب، َأوْ  ِِب  ُُيْ  ُأفَمذَّ

ِجُد  هَم٣مَْمَتألَ  اظْمَْٗمِدِس، زَمْٝم٦ِم  دِم  ايمٛم٣َّمَس  هَمَجَٚمعَ  ًْ ِف، فَمعَم  َووَمَٔمُدوا اظمَْ َ  إِنَّ : هَمَٗم٣مَل  ايمممه

، َأفْمَٚمَؾ  َأنْ  ىَمٙمَِمٍت  زمَِخْٚمسِ  َأََمَرِن  اهلل َـّ َـّ  سَمْٔمَٚمُٙمقا َأنْ  َوآَُمَرىُمؿْ  هِبِ َـّ : هِبِ َُلُ  َأنْ  َأوَّ

ٌُُدوا ىُمقا َوَٓ  اهلل سَمْٔم ـْ  ََمَثَؾ  َوإِنَّ  ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  سُممْمِ كَ  ََم ى َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ٣مهللزمِ  َأِْشَ  اؾْمؼَمَ

ًٌْدا ـْ  فَم  هَم٣مفْمَٚمْؾ  فَمَٚمقِم  َوَهَذا َداِري َهِذهِ : هَمَٗم٣مَل  َوِرٍق، َأوْ  زمَِذَه٤ٍم  ََم٣ميمِفِ  طَم٣ميمِصِ  َِم

، َوَأدِّ  ي َئْمَٚمُؾ  هَمَ٘م٣منَ  إرَِمَّ ُ٘مؿْ  ؽَمٝمِِّدِه، نَمغْمِ  إلَِم  َوُي٠َمدِّ ٌُْدهُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيْرَى  هَمَٟميه  فَم
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اَلِة، َأََمَرىُمؿْ  اهلل َوإِنَّ  ىَمَذيمَِؽ؟ ْٝمُتؿْ  هَم١مَِذا زم٣ِميمِمَّ  َيٛمِِْم٤ُم  اهلل هَم١مِنَّ  سَمْٙمَتِٖمُتقا هَمالَ  َصٙمَّ

ٌِْدهِ  يمَِقصْمفِ  َوصْمَٜمفُ  ْ  ََم٣م َصاَلسمِفِ  دِم  فَم َٝم٣مِم، َوآَُمُرىُمؿْ  َيْٙمَتِٖم٦ْم، ََل  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  هَم١مِنَّ  زم٣ِميمِمِّ

ةٌ  ََمَٔمفُ  فِمَِم٣مزَم٥مٍ  دِم  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ًْ  همِٝمَٜم٣م ُْصَّ ٌُفُ  َأوْ  َئْمَج٤ُم  هَمُ٘مٙمهُٜمؿْ  ٌؽ،َِم  ُئْمِج

٣مئِؿِ  ِريَح  َوإِنَّ  ِرُُيَٜم٣م، ـْ  اهللِ فِمٛمَْد  َأؿْمَٝم٤ُم  ايمِمَّ ٘مَِقآَُمُرىُمؿْ  ِريِح  َِم ًْ
ِ َدوَم٥مِ  اظمْ  هَم١مِنَّ  زم٣ِميمِمَّ

هُ  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  ، َأَهَ َُمقهُ  فُمٛمُِٗمفِ  إلَِم  َيَدهُ  هَمَٟمْوشَمُٗمقا ايمَٔمُدوه زُمقا َووَمدَّ  يمَِٝمْيِ

فُ  هَمَٖمَدى َوايمَ٘مثغِِم، زم٣ِميمَٗمٙمِٝمؾِ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأهْمِديفِ  َأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَل  فُمٛمَُٗمُف، ًَ  َأنْ  َوآَُمُرىُمؿْ  َِمٛمُْٜمْؿ، َٞمْٖم

افًم٣م َأشَمِرهِ  دِم  ايمَٔمُدوه  طَمَرَج  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  هَم١مِنَّ  اهلل سَمْذىُمُروا  إَِذا ضَمتَّك ِهَ

ـٍ  فَمعَم  َأسَمك فُ  هَمَٟمضْمَرزَ  ضَمِِمكمٍ  ضِمِْم ًَ ٌُْد  ىَمَذيمَِؽ  َِمٛمُْٜمْؿ، َٞمْٖم فُ  ُُيِْرزُ  َٓ  ايمَٔم ًَ ـَ  َٞمْٖم  َِم

ْٝمَْم٣منِ   زمَِخْٚمسٍ  آَُمُرىُمؿْ  َوَأَٞم٣م: َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ  ايمٛمٌَِّله  وَم٣مَل  اهللِ، زمِِذىْمرِ  إَِّٓ  ايمُمَّ

، َأََمَرِن  اهلل َـّ ْٚمعُ  هِبِ ًَّ فُ  َواجَلَمفَم٥ُم، َواَِلْجَرةُ  َواجِلَٜم٣مدُ  َوايمْم٣َّمفَم٥مُ  ايم ـْ  هَم١مِٞمَّ  هَم٣مَرَق  ََم

ـْ  اإِلؽْماَلمِ  ِرزْمَٗم٥مَ  طَمَٙمعَ  هَمَٗمْد  ؾِمػْمٍ  وِمٝمَد  اجَلَمفَم٥مَ  ـْ  َيْرصِمَع، َأنْ  إَِّٓ  فُمٛمُِٗمفِ  َِم فَمك َوََم  ادَّ

فُ  اجَل٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  َدفْمَقى ـْ  هَم١مِٞمَّ  َصعمَّ  َوإِنْ  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  صَمَٜمٛمََّؿ، صُمَث٣م َِم

ىُمؿُ  ايمَِّذي اهللِ زمَِدفْمَقى هَم٣مْدفُمقا َوَص٣مَم، َصعمَّ  َوإِنْ : وَم٣مَل  َوَص٣مَم؟ ٙمِِٚمكمَ  ؽَممَّ ًْ  اظمُْ

٣ٌَمدَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم،  ش.اهلل فِم

 تٚئٌغ فف حٚمديـ ظِٔف مثْٔغ فف ذاـريـ فربْٚ صٚـريـ اهلل ظٌٚد ؾُِْـ

 وفذفؽ آشتٌٍٚر اهلل ذـر اظيؿ مـ ؾ٘ن إفٔف ورجٚظغ
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ِلُّ  َؿَٚل   ْٔفِ  اهلل َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  ؿُمقزَمك»: َوَش  اؽْمتِْٕمَٖم٣مًرا َصِحٝمَٖمتِفِ  دِم  َوصَمَد  ظمَِ

 .أخرجف افسمذي  شىَمثغًِما

 يٖت وـٚنؾٔف  ورؽٛ آشتٌٍٚر ظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل وحٞ 

: ؿٚل إشِّل, بْرَزةَ  أيب ًـؾ ادجٚفس مـ ـثرٍ  وذم افًٌٚدات أدبٚر ذم بف

 ِمـ يَقم أن أرادَ  إذا بَٖخَرةٍ  يَقل -وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهلل رشقُل  ـٚن

 أؽمتٕمِٖمُرك أٞم٦َم، إٓ ٓ إيمف أن أؾمٜمُد  وزمِحٚمِدَك، ايمٙمُٜمؿَّ  ؽمٌح٣مَٞمَؽ ": ادجِس

 إَٕؽ , - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهلل رشقَل  يٚ: رجٌؾ  ؾَٚل ,"إيمٝمؽ وأسمقُب 

قُل  َُ َٝ  مٚ ؿقًٓ  َفت , ؾٔام تَقُفف ـْ َٙ  "اظمجٙمسِ  دم ي٘مقنُ  ظم٣م ىمٖم٣مرةٌ ": ؾَٚل م

 ( .2637أخرجف أبق داود )

 اهلل َصعمَّ  اهلل يمَِرؽُمقلِ  يَمٛمَُٔمده  ىُمٛم٣َّم إِنْ  » :ظْف اهلل رِض ظّر ابـ ظـ وص 

ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  ايْمَقاضِمدِ  اظمَْْجٙمِسِ  دِم  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َؽ  فَمقَمَّ  َوسُم٤ْم  رِم  انْمِٖمرْ  َربِّ : »ََمرَّ  َأْٞم٦َم  إِٞمَّ

اُب  ضِمٝمؿُ  ايمتَّقَّ  .أخرجف أبق داود  «  ايمرَّ

 ذـره مـ بٚإلـثٚر وظِْٔٚ وجؾ ظز اهلل إػ واإلٕٚبٜ افتقبٜ بّالزمٜ ؾًِْٔٚ 

ًٚ  يُقن أن ذفؽ فًؾ وصُره  ممٚ واإلـثٚر شٔئٚتْٚ وتٍُر درجٚتْٚ رؾع ذم شٌٌ

 . ادٗمْغ ظٌٚده ظذ بف وجؾ ظز اهلل يّـ

ٌٛ  اإلظراض ؾ٘ن واإلظراض وإيٚـؿ ٌٛ  8 افداريـ ذم هلقانا شٌ  شٌ

ٌٛ  8 وجؾ ظز اهلل ذـر ظـ فٌٍِِٜ ٌٛ  8 افَِٛ فًَقة شٌ  إفٔؿ فًِذاب شٌ
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هُ  َوٛمً٘م٣م ََمٔمٝمَُم٥مً  يَمفُ  هَم١مِنَّ  ِذىمري فَمـ َأفمَرَض  َوََمـ﴿  تَدم ـام  َيقمَ  َوَٞمحمُمُ

 .آخرتفو ؿزه وذم دٕٔٚه ذمظٔنٜ وُْٜ [ 102: ضف]﴾َأفمٚمك ايمِٗمٝم٣مََم٥مِ 

 مـ افٌخٚري اخرج وؿد وؽره جٌر ابـ شًٔد ؿٚل ـام ضٚظتف اهلل وذـر 

َِّؿَ  ظِٔف اهللُ  َصذَّ  اهلل َرشقَل  أنَّ  افِٔثل واؿد أبق حديٞ ْْٔاَم وش  ذم َجٚفٌِس  هق ب

ِجدِ  ًْ ُس  ادَ ٌََؾ  إذْ  مًفُ  وافَّْٚ ُٜ  أْؿ ٍر, َثاَلَث ٍَ ٌََؾ  َٕ  اهللُ  َصذَّ  اهلل َرشقلِ  إػ اْثَْٚنِ  ؾْٖؿ

َِّؿَ  ظِٔف َٛ  وش ٚ: ؿَٚل  واِحٌد, وَذَه ٍَ َؿ, ظِٔف اهللُ َصذَّ  اهلل َرشقلِ  ظَذ  َؾَقَؿ َِّ  وش

ٚ ٚ ؾٖمَّ ًٜ  َؾَرَأى: أَحُدمُهَ ِٜ  ذم ُؾْرَج ََ ِْ ََِس  احلَ ٚ, َؾَج َٓ ٚ ؾِٔ ََِس : أَخرُ  وَأمَّ  َؾَج

ْؿ, ُٓ ٍَ ِْ ٚ َخ ُٞ  وَأمَّ ًٌٚ, ؾْٖدَبرَ : افثَّٚفِ َِامَّ  َذاِه َِّؿَ  ظِٔف اهللُ  َصذَّ  اهلل َرشقُل  َؾَرغَ  َؾ  وش

َٓ : ؿَٚل  ىُمؿْ  أ ـِ  ُأطْمػِمُ ٣م ايمثَّاَلشَم٥ِم؟ ايمٛمََّٖمرِ  فَم ٣م ،اهلل هَمآَواهُ  اهلل إلم همٟمَوى أضَمُدُهؿْ  أَمَّ  وَأَمَّ

٣م َمٛمف، اهلل هَم٣مؽْمَتْحَٝم٣م هَم٣مؽْمَتْحَٝم٣م أطَمرُ   . فمٛمْف اهلل همٟمفْمَرَض  همٟمفْمَرَض  أطَمرُ  وَأَمَّ

 ـؾ ظْؽ ؿىع ظْؽ وجؾ ظز اهلل أظرض ؾ٘ذا افًّؾ جْس مـ واجلزاء

 افًالمٜ اهلل ًٕٖل وأخراك دٕٔٚك ذم وظَٚبؽ فًذابؽ شٌٛ وـٚن خر

 . وافًٚؾٜٔ

 ظيؿأ مـ ذفؽ ـٚن ومروٚتف وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ ظـ اإلًٕٚن ؽٍؾ واذا

 ظذابف أشٌٚب
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َٜمٛمَّؿَ  َذَرْأَٞم٣م َويَمَٗمْد ﴿  ـَ  ىَمثغًِما جِلَ ِـّ  َمِّ ٞمسِ  اجْلِ ؿْ  َواإْلِ ٣م َيْٖمَٗمُٜمقنَ  َّٓ  وُمُٙمقٌب  ََلُ  هِبَ

ؿْ  ونَ  َّٓ  َأفْمكُمٌ  َوََلُ ٌٌِْمُ ٣م ُي ؿْ  هِبَ َٚمُٔمقنَ  َّٓ  آَذانٌ  َوََلُ ًْ ٣م َي َْٞمَٔم٣ممِ  ُأويَمَٰئَِؽ  هِبَ ْٕ  ُهؿْ  زَمْؾ  ىَم٣م

 [.157: إظراف] ﴾ ايْمَٕم٣مهمُِٙمقنَ  ُهؿُ  ُأويَمَٰئَِؽ   َأَوؾه 

 اهلل ضٚظٜ ظذ اإلؿٌٚل ذم اهلل واهلل واإلظراض افٌٍِٜ مـ بٚهلل ؾًْقذ

 .إفٔؽ وأتقب شتٌٍركأ إٔٝ إٓ إفف ٓ بحّدك ربْٚ افِٓؿ وشٌحٕٚؽ

ًٚ  شتغ أـثر مـ ادجٚفس هذه ذم ذـرٕٚ ؿدبحّد اهلل ظز وجؾ و   ُخَِ

 اهلل صذ اهلل رشقل ؾٔف ورؽٛ إفٔف دظٚ و ؾٔف ورؽٛ بف اهلل أمر ممٚ ٕهٍٓٚ

 مْف حذرو وجؾ ظز ربْٚ مْف حذر ممٚ وٕهٍٓٚ إفٔف دظٚ و وٓزمف وشِؿ ظِٔف

 ادجٚفس هذه مـ ادَهد وـٚن ذفؽ وؿٌؾ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 وافًالم افهالة ظِٔف بٚفٌْل ٕتٖشك وأن افَرآن وآداب بٖخالق ٕتخِؼ أن

 ظْف اهلل رِض ضٚفٛ أيب ابـ ظع ظـ صحٔحف ذم مًِؿ ذـره مٚ ظذ ومٌْٚهٚ

ـِ  اْهِدِن  ايمٙمٜمؿ» :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل دظٚء مـ أن ًَ ضَْم طَْماَلِق  ِٕ ْٕ  َٓ  ا

ٛمَِٜم٣م ََيِْدي ًَ ضَْم ِٕ  َّٓ ْف  ، َأْٞم٦َم  إِ ُف  َٓ  ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل اْْصِ َّٓ  ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َيٌْمِ  « َأْٞم٦َم  إِ

ٛمكِمَ  ُُي٤ِمه  اهللََّ إِنَّ ﴿  ربْٚ مع إخالق حمٚشـ ٕالزم أن فْٚ ؾٌٌْٔل ًِ  ﴾ اظمُْْح

 .  وؽرٕٚ ًٍْٕٚأ معو

 مع ثؿ ًٍْٕٚربْٚ وأ مع إخالق شٍٚشػ ظـ بًدٍ  ذم ُٕقن أن وظِْٔٚ

ٌٛ  إخالق شٍٚشػ ؾ٘ن ؽرٕٚ ٌٛ  ربف ظـ افًٌد فًٌد شٌ  افًٌد فٌٌض وشٌ



 

 

 

 المجلس الثالثون: الذكر و اإلعراض

 

[296] 
 

  
 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق

 

ًٚ  فِْٚس واصالً  اإلًٕٚن ـٚن ؾُِام افْٚس مـ  مـ ذفؽ ـٚن فٔٓؿإ حمًْ

 مؤًًٚ  حَٓؿ ذم مٍرضًٚ  ـٚن وـِام ظِٔف وثْٚئٓؿ ودظٚئٓؿ فف حمٌتٓؿ أشٌٚب

 ًٚ  .ذفؽ ؽر إػ ظِٔف افدظٚء و فًْف أشٌٚب مـ ـٚن هلؿ مٗذي

 و ذفؽ ويل إٕف روقإف شٌٔؾ وبٌِْٚ ومروٚتف فىٚظتف إيٚـؿ و اهلل وؾَْٚ

 وأتقب اشتٌٍرك إٔٝ إٓ إفف ٓ بحّدك ربْٚ افِٓؿ وشٌحٕٚؽ ظِٔف افَٚدر

 .  إفٔؽ

 وـٕٚٝ إٓتٓٚء مـ مراجًتف :

 هـ 1221/ مـ افًَدة احلرام / 06

 واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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